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 اول دفتر
 

ت و نوآوری شده است. عالقه به صعود رفانسان از بدو خلقت همواره کنجکاو و جستجوگر بوده و این کنجکاوی منجر به پیش

های جدید صعود مانند هایی که در کنار این عالقه موجب ابداع شیوهچنین بهره مندی از زمان و مکان و نیازو باالرفتن و هم

ام به انجمندان نوردی داخل سالن ابداع گردد. رشد روزافزون این ورزش و جذب عالقهنوردی گردید، منجر به این شد تا سنگسنگ

را (UIAA)نوردی از فدراسیون جهانی کوه (IFSCصعودهای ورزشی )این ورزش در سراسر جهان، سرانجام استقالل فدراسیون جهانی 

صورت هجری شمسی فعّالیت خود را به 0385بهمن  7میالدی/  2117ی ژانویه 27به ارمغان آورد و این فدراسیون از روز شنبه 

 مستقل آغاز نمود.

کاران کشورمان در تمامی ابعاد, منوط به رعایت نظم و انظباط اداری و اجتماعی و رفت کمّی و کیفی ورزشو پیشحضور 

 .استی مفرّح و مهیّج چنین رعایت اصول فنّی و تشکیالتی این رشتههم

طح ای که در سهای بالقوّهونیردارد تادست از تالش و کوشش برنداشته و با به کارگیری تمامینگاه به آینده، ما را برآن می

دارد،  بوم وجودو  نظیری که در میان جوانان این مرزکوشند، در راه رشد و شکوفایی استعدادهای کمکشور برای اعتالی نام ایران می

 فعّالیت خود را دوچندان نماییم.

ی پایدار و ایجاد شوروشوق وتحرّک توسعهی ی جوانان به آن، لزوم نگرش جدّی به مقولهافزون این رشته و توجّه ویژهزرشد رو

ی هایهای جوانان و دیگر مقولهایرانی، هدایت و سوق انرژیینوردی در جامعهسنگی فعّالیت خصوص در زمینهی ورزش بهدر جامعه

ر تری دهیم و دای بیشدارد که به این فعّالیت پر تحرّک بنهای نوین و خرد جمعی، ما را بر آن میاز این دست، با توجّه به حرکت

 راه اعتالی آن بکوشیم.

های آموزشی صعودهای ورزشی بوده و حاصل تالش جمعی ها و کاربرگنامهای را که پیش رو دارید شامل شیوهمجموعه

 تهمیکنوردی و صعودهای ورزشی در طی تاریخ فعّالیت این صعودهای ورزشی فدراسیون کوه کمیتهکاران گرامی در بسیاری از هم

ربط و تالش مسئوالن ذیتمامی یجانبهاست با حمایت همه . امیدقرار گرفته استدوازدهم مورد ویرایش  0399 بهمنکه در  است

 ...شاءاسوزان این رشته، شاهد کسب افتخارات بزرگ در سطح آسیا و جهان باشیم. انتمامی دل

 
 تهران

 مهدی داورپور
 9311 بهمن
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 و خط مشی  اهداف

 همقدم

 هستند. موثر ،تحوالت سریع و پیچیده تر شدن محیط از جمله عوامل مهمی هستند که در گسترش نقش آموزش

حوالت ی موثر با تغییرات و تهادر گرو تعادل بین توانمندسازی منابع انسانی و بهره مندی از آموزش هادر عصر و زمانه کنونی بیش از همه تداوم موفقیت

ی هانیازمند، رعایت اصول علمی و بهره گیری از استانداردها و رویه ،نی است. از سوی دیگر تنها راه رسیدن به آموزش اثر بخشی فراسازماهاو نوآوری

لوب تار مطمنطقی است تا بتوان با برنامه ریزی بهره برداری نموده از این رو آموزش فرایند طراحی شده جهت ایجاد و بهبود مهارت، دانش، نگرش و رف

  .است . این فرایند تنها با سیاست گذاری، با برنامه محوری کالن، طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی، اثر بخشاست یق تجربه علمی و عملیاز طر

 

 اهداف و خط مشی

 ی وابسته.هاعالقمندان نسبت به صعودهای ورزشی و گرایشی عمومی هاارتقاء آگاهی 

 بع انسانی جامعه هدف.ی تخصصی و عمومی مناهاارتباط دانش و مهارت 

 تمرکز بر استقرار و نهادینه شدن استانداردهای آموزشی. 

 تمرکز بر سیاست گذاری و الگوی یکپارچه مدیریت آموزشی.  

 .تعامل موثر با مراکز علمی، آموزش ملی و بین المللی 

 .بهره گیری از فضای مجازی در طراحی، توسعه و مدیریت فرایندها 

 وزش منطبق بر دستاوردهای ملی و بین المللی.تحول گرایی در نظام آم 

 .بهبود مدیریت منابع و مصارف 

 و تجهیزات آموزشی. هابهینه سازی فضا، زیر ساخت 

 .تقویت آموزش در مناطق محروم ومرزی با تکیه بر توانمندسازی منابع انسانی و ایجاد فرصت برابر آموزشی 

 ی آموزشی.هاایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه 

  .توجه بر باورهای دینی و ملی 

 .تبعیت از قوانین جاری کشور 

******************** 
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 اول فصل

 هاشیوه نامه
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 11-ص 9009شماره شناسه 
 

 اصول و مبانی فرهنگی، اخالقی، حقوقی و انضباطی
 

 .هستند قوقی و انضباطی زیری آموزشی ملزم به رعایت اصول و مبانی فرهنگی، اخالقی، حهاتمامی کادر اجرایی دوره
 ی ورزشی.های مرتبط با فعالیتهاو شیوه نامه هااعتقاد و التزام به قوانین جاری کشور به ویژه قوانین و مقررات و آئین نامه 

 های مکمل مانند درآمدی بر اصول و مبانی ایمنی )رجوع به سایت فدراسیون(.رعایت دستورالعمل و شیوه نامه 

 خلق و شهرت توأم با تواضع و متانت و بردباری. دارا بودن حُسن 

 ی هاتداری در کلیه امور و مسئولیاز جمله عدالت در گفتار و سایر ابعاد فرهنگی و اجتماعی و خویشتن هارعایت عدالت و انصاف در تمامی ابعاد و زمینه

 محوله و بدور از هر گونه حب و بغض و اعمال سالیق شخصی.

 در امور محوله و اعتقاد به اصل مهم مسئولیت پذیری. رعایت نظم و انتظام 

 .حفظ امانت و رازداری و پایبندی به اصول مسلم کرامت واالی انسانی 

 حضور موثر و منظم در محدوده و زمان اجرای مسئولیت مبنی بر حداکثر آمادگی علمی و عملی و جسمی و روحی و عدم خروج از محدوده مذکور تا 

 انقضا ساعت مقرر.

 ی آموزشی.هاآراستگی ظاهری و بهره مندی از پوشش مناسب و حفظ بهداشت فردی جمعی و محیطی در محیط 

 .رعایت تمامی نکات ایمنی و اجرای فعالیت ورزشی در فضای امن و آرام و به دور از هر گونه مخاطره و تنش و اضطراب 

  ابالغ رسمی و معتبر.حضور در محل اجرای مسئولیت و انجام وظیفه فقط بنا به دعوت یا 

  ستارعایت ادب و حفظ احترام و اجتناب از تمسخر و به کارگیری الفاظ سخیف و نسنجیده آنچه که زیبنده یک انسان وارسته و یک ایرانی معتقد 

 برای تمامی دست اندرکاران و عوامل آموزشی.

  ی و باورهای ملی مذهب هاو احترام به سنت ءمورد زمان اجرای برنامه با اتکاآگاهی و آشنایی کادر اجرایی از موقعیت زمانی و مکانی و اشراف کامل در

 آئینی و قومی. 

 اسراف. استفاده مناسب و بهینه از لوازم و تجهیزات استاندارد به دور از هر گونه افراط و تفریط 

 هر گونه اعمال و بی مباالتی متکی بر رعایت احتیاط  ی رایج ورزشی فارغ ازهادقت و تاکید بر اجرای حرکات ورزشی متعارف و معقول با فعالیت

 . است آنچنان که شایسته رفتار انسانی آینده نگر و معقول

 .فراگیری و افزایش فنون ارتباط جمعی و گروهی و بهره مندی از اصول و روابط صحیح و مناسب با تمامی عوامل ورزشی 

 ئولیت.ی غیر ضروری حین اجرای مسهاپرهیز از دخالت و پرسش 

 ی مراحل آموزش توسط ارکان اجرایی بصورت غیر اصولی و اختصاصی.عدم جانبداری، تشویق، حمایت، تبلیغ، تنبیه در تمام 

 بینی نشده قوانین جاری کشور و همینطور فدراسیون کوهنوردی صعودهای ورزشی است.الخطاب موارد پیشفصل 
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 های آموزشی صعودهای ورزشینامه برگزاری و ارسال مدارک دورهشیوه
 

 های آموزشیشرایط عمومی برگزاری دوره
 .ی آموزشی الزامی استهار برگزاری دورهدرعایت تمامی قوانین جاری کشور  .0

شور جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون در ک 3های تربیت مربّی، داور و طرّاح مسیر در مقاطع باالتر از درجة تنها مرجع برگزاری دوره .2
 نوردی و صعودهای ورزشی است.کوه

های آموزشی نوردی و صعودهای ورزشی استان، تنها مرجع رسمی مراودۀ مرسوالت و مکاتبات اسناد و مدارک دورههیئت کوه .3
 نوردی و صعودهای ورزشی است. های کشور با فدراسیون کوهبرگزارشده در استان

جوّز تنها با مآقا ها با حضور مدرّس پذیر نباشد؛ برگزاری آن دورههای بانوان، امکاندر برگزاری دورهبانو حضور مدرّس درصورتی که  .4
 استان بالمانع است. ورزش و جوانانادارۀ کلّ 

م برای تبات الزاز برگزاری دوره، تمامی مکا تا مهلت مقرر تعیین شده پسنوردی و صعودهای ورزشی استان موظّف است هیئت کوه .5
 نوردی و صعودهای ورزشی به انجام برساند.برگزاری دوره را با فدراسیون کوه

 رجهد های تربیت مربّی، داور و طرّاحنوردی و صعودهای ورزشی استان موظّف است تا مجوّز مورد نیاز برای برگزاری دورههیئت کوه .6
 نوردی و صعودهای ورزشی اخذ نماید.فدراسیون کوهاز را 

 بایست شامل موراد زیر باشد:می درجه گریهای داوری، طرّاحی و مربّینامة برگزاری دورهدرخواست .7
 ؛عنوان دوره .7,0
 آزمون ورودی؛ تاریخ برگزاری .7,2
 ؛محلّ برگزاری .7,3
 ؛کنندگانعداد شرکتت .7,4
 ؛نام و مشخّصات ارکان اجرایی غیر آموزشی .7,5
 ؛نامبردهتلفن تماس  همراهکنندۀ امور، به آهنگمعرفی یک نفر هم .7,6

نوردی و صعودهای روز فرصت دارد تا گزارش دوره و تمامی اسناد و مدارک دوره را به هیئت کوه 3نهاد برگزارکنندۀ دوره، نهایتاً  .8
از تاریخ دریافت، روز پس 01نوردی و صعودهای ورزشی استان نیز موظّف است حداکثر تا ورزشی استان تحویل نماید. هیئت کوه

 نوردی و صعودهای ورزشی ارائه نماید:یر را به فدراسیون کوهاسناد و مدارک ز
 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی پرتال فدراسیون از طریقثبت نام  .8,0
 ؛ضمیمة اسناد و مدارک دورهنوردی و صعودهای ورزشی استان بهنامة هیئت کوهدرخواست .8,2
 استان، الزامی است. ورزش و جوانانئة اصل مجوّز ادارۀ کلّ های بانوان، ارادرصورت حضور مدرّسان مرد در دوره .8,3
 (3؛)مقاطع درجه شدۀ آزمون کتبی دروس نظری دورهاوراق تصحیح .8,4

 

 ماند... در بایگانی هیئت باقی می.های مدارک وها، رونوشتنام، تعهّدنامههای ثبتها شامل کاربرگدیگر مدارک دوره .9
ای نوردی و صعودهصعودهای ورزشی فدراسیون کوه کمیتههای مصوّب ایست منطبق بر طرح درسبها، میمفادّ آموزشی تمامی دوره .01

 ورزشی باشد.
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چنین تأمین امکانات فنی های آموزشتتی مصتتوّب و همهای تردد، تهیه و ارائة طرح درسمزدها، هزینهتأمین محلّ استتتقرار، دستتت .00

 .الزم برای برگزاری دوره، برعهدۀ برگزارکننده است

 
شی  تمام دوره .02 شی که در طبیعت اجرا می    کمیتههای آموز ست در طول روز و پیش می ،شود صعودهای ورز از تاریکی هوا انجام بای

 پذیرد.

 امکانات پزشکی و امدادی الزم برای برگزاری دوره را فراهم کند. ضمن رعایت مسائل ایمنی برگزارکنندۀ دوره موظّف است .03
تند هسهای سنگنوردی ها و دیوارهو فعالیتهای فنی در سالنهای آموزشی صعودهای ورزشی یس در دورهتنها مدرّسانی مجاز به تدر .04

 نوردی و صعودهای ورزشی باشند.که دارای کارت معتبر بازآموزی فدراسیون کوه
 تبر باشد.و تاریخ مع« در مقطع مورد آموزش مدرّس»شود که دارای کارت بازآموزی با درجة مدرّس به فردی گفته می .05
 و تاریخ معتبر باشد.« در مقطع مورد آموزش مربّی»شود که دارای کارت بازآموزی با درجة مربّی به فردی گفته می .06

 های آموزشی صعودهای ورزشی به ترتیب زیر است.نام متقاضیان در تمامی دورهروال ثبت .07

 ؛نیازهااحراز پیش .07,0
 ؛ورهنام در دهای مخصوص ثبتتکمیل کاربرگ یا کاربرگ .07,2
 ؛نام بدون هیچ کم و کاستیارائة مدارک به مسئول ثبت .07,3

ی صعودها کمیتهطراحی و داوری ملزم به گذراندن یک دوره کارورزی با هماهنگی  ،ی مربی گریهاتمامی قبو ل شدگان دوره .07,4
  .هستند ورزشی

از هند شد، با توجّه به شرایط روز و پیشصورت عمومی و کشوری برگزار خواهای آموزشی که بهنام دورههای ثبتمیزان وجه هزینه .08
 نوردی و صعودهای ورزشی اعالم عمومی خواهد شد.طور مستقل و ازطریق فدراسیون کوهبرگزاری آن هر دوره به

های کارآموزی مقدماتی و پیشرفته موظفند حتی المقدوراز مدرسان و مربیان ساکن در محل تمامی نهادهای متقاضی برگزاری دوره .09
 های همجوار استفاده نمایند.ها و استانری دوره و یا شهرستانبرگزا

 .بایست با فدراسیون هماهنگ گرددمی کلیه موارد پیش بینی نشده .21

بینی نشده عمومی قوانین جاری کشور و تنها مرجع رسیدگی فنی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی الختاب موارد پیشفصل .20
 .است

 انین جاری زیست محیطی، شهروندی و توسعه پایدار الزامی است.رعایت بهداشت فردی و قو .22

 .)دارای مجوز رسمی فعالیت( الزامی استو بازآموزی مربیگری  ،داوری ،های طراحیحضور ناظر در تمامی دوره .23

 انند به عنوان کارآموز در دوره شرکت نمایند. تومیسرپرست و یا ناظر دوره ن .24

 .دار یک مسئولیت هستندعهدهفقط بایست در طی روز و در هنگام روشنایی مطلق برگزار شود و هر کدام های عملی میتمامی دوره .25

 همراه داشتن بیمه ورزشی دارای اعتبار و گواهی صحت و سالمت از پزشک برای تمامی عوامل اجرائی و شرکت کنندگان دوره .26

 اخذ بیمه تکمیلی حوادث، مسئولیت مدنی برای تمامی ارکان اجرایی دوره توسط میزبان. .27

ها در کشور فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی است. احی و داوری و بازآموزیهای مربیگری، طرتنها مرجع برگزاری دوره .28
 بایست در زمان مقتضی اقدام به اخذ مجوز میزبانی نمایند.های متقاضی مینهادها و سازمان

 رعایت شئونات اسالمی، فرهنگی و اجتماعی. .29

 است. ها الزامیاستفاده از پوشش مناسب برای ههمه ارکان اجرایی دوره .31

 تبعیت از قوانین جاری فدراسیون. .30
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هماهنگی کامل برای حضور پزشک، امدادگر، تدارکات، پشتیبانی، اداری، انتظامی و... برعهده میزبان و یا سرپرست معرفی شده  .32
 ایشان است.

 های ذیربط توسط میزبان.اخذ مجوزهای الزم از نهادها و سازمان .33

 فدراسیون ارسال گردد.ز قبل از زمان برگزاری به رو 45بایست حداقل درخواست میزبانی می .34

 ها ناظر، مدرس، مربی، سرپرست و کادر امدادی و پزشکی فقط عهده دار یک مسئولیت هستند.در تمامی دوره .35

 ه رسمی از والدین الزامی است.سال حضور دارد اخذ رضایت نام 08که افراد زیر  افزاییها دانشها کارگاهدر دوره .36

 بایست به طور کل تعطیل شود.در صورت بروز هرگونه حادثه و اتفاق ناگوار حاد در دوره، آن دوره می .37

 بایست به تأیید فدراسیون برسد.هرگونه تغییر و یا جابجایی در روند اجرایی دوره می .38

 کنندگان برسد.بایست به اطالع شرکتوره میهای تنظیمی جزئیات کامل چگونگی برگزاری ددر تمامی بخشنامه .39

 انجام پذیرد. در روشنایی مطلقبایست طی ساعات تعریف شده شی میتمامی فعالیتهای آموز .41

 ها ارائه شده تدریس نمایند.بایست مطالب مصوب را که در طرح درستمامی مدرسین فقط می .40

 ها ناظر )سرپرست فنی( است.فنی و ایمنی در دوره بایستالخطاب میها الزامی و فصلظر در تمامی دورهحضور نا .42

 های تیم امدادی آشنا به مباحث اورژانس پزشکی الزامی است.در تمامی دوره .43

 رسانی مجازی برای گروه اول کادر اجرایی گروه دوم کارآموزان دوره توسط سرپرست.تشکیل گروه اطالع .44

در هنگام پذیرش تمامی مدارک درخواستی منجمله گواهی صحت و سالمت پزشک، بیمه ورزشی دارای اعتبار، لوازم و تجهیزات  .45
 مورد بررسی کامل قرار گیرند.بایست میو... 

 مرتبط با شرح وظایف.و ها ا شرح وظایف توسط ارکان اجرایی دورهتهیه چک لیستهای مرتبط ب .46

 
 اخطار

 های آموزشی ممنوع است.در تمامی دورهاستانداردهای الزم نّی فاقد استفاده از وسایل ف
 

********************  
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 ی کارآموزی صعودهای ورزشیهادوره

 

 
 تعاریف

 دورة کارآموزی مقدّماتی صعودهای ورزشی

و گسترش این ورزشی در سطوح به صورت آکادمیک شی هدف از برگزاری این دوره، آشنایی داوطلبان با اصول اوّلیة صعودهای ورز

 همگانی است.

 صعودهای ورزشی پیشرفتهدورة کارآموزی 

 گردد. تنها در یک نظامهای مناسب، باعث ارتقای سطح کیفی صعودهای ورزشی میها( و روشکارها )تکنیکفراگیری درست راه

 توان انتظار کیفیت بهینه را داشت.تجربة کارآموزان، میمراتب آموزشی متناسب با سطح مند و با رعایت سلسلههدف

ر برای باالبردن توانایی د مراحل تکمیلیاز اتمام دورۀ کارآموزی، مایل به فراگیری رفته، برای آن دسته از افرادی که پسدورۀ پیش

 بینی و طرّاحی شده است.، پیشهستنداجرای صعودهای خود 

 .بایست قبل از حضور در دوره نسبت به رئوس آشنایی داشته باشندها میدورهکلیه شرکت کنندگان در  :تذکر* 

ط و ، مطابق با شرای هاهای ورزشی استان  عودبایست تحت نظر هیأت کوه نوردی و ص  یمقدماتی و پیشرفته م  کارآموزیهای دوره امیمت

 ین شیوه نامه برگزار شود.ضوابط مندرج در ا

 

******************** 

  

مقدّماتي

هپيشرفت
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 نامة برگزاری دورة کارآموزی مقدّماتی صعودهای ورزشیشیوه
 

 نیاز دورهپیش
 ؛نامسال تمام، در روز ثبت 08دارا بودن حداقل سنّ  .0

 

 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میهنگام ثبتمدارکی که داوطلب، 

 ؛نامتکمیل کاربرگ ثبت .0

 از آن؛ نوشتو یک برگ رو اصل کارت ملّیارائه  .2

 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .3

 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .4

 .(نی وکارآموزانف ،در هر مقطع )کادر آموزشی پرتال فدراسیون از طریقثبت نام  .5

 
 

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف

0 Harness )عدد 0 کیسه پودر 8 عدد 0 )صندلی 

2 
Quick Draw 
 جفت 0 کفش سنگ نوردی 9 عدد 0 کوئیک درا

3 
GriGri 

  و لوازم شخصی پوشاک مناسب فصلکفش و  01 عدد 0 گریگری

  لوازم التحریر 00 عدد 0 ایتابزار حم 4

  تغذیه زمان دوره 02 عدد0 سانت 61اسلینگ  5

 01,2طناب  6
متر  51
 نفر 3هر 

  های اولیهکیف کمک 03

   04 عدد 2 کارابین پیچ 7

 

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

06 

 

 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 یمنی الزم صعود سرطناب دارای ا دیوارۀ مناسب .0

 ؛مترمیلی 00یا  5/01متر و قطر  51حلقه طناب، هر کدام به طول  3 .2

 ؛GriGriعدد  2 .3

 ؛های مختلفسفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگبرد )تختهتوای .4

 

 شرایط ویژة برگزاری دورة کارآموزی مقدّماتی

 است. YDSدر مقیاس  10a .5و بانوان  5.10bبرای آقایان سختی مسیر آموزشی کارآموزی مقدّماتی، درجه .0

که با حضور یک مدرّس و یک مربّی و فقط در  استنفر  8ظرفیت هر دورۀ کارآموزی مقدّماتی صعودهای ورزشی، حداکثر  .2

 شود.داخل سالن برگزار می

 .است ساعت 8و به مدت روزِ  3طول دورۀ کارآموزی مقدّماتی صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون،  .3

 به صورت متوالی و یا غیرپیوسته برگزار گردد. توانداین دوره می .4

 ها الزامی است.های اولیه و هماهنگی اداری برای برگزاری دورهرعایت مسائل امداد و کمک .5

 ارائه طرح درس مصوب بر عهده نهاد و یا سازمان متولی برگزاری دوره است. .6

آزمون کتبی دروس  در 02معدل  های عملی وموندر آز 02مالک قبولی در آزمون پایانی این دوره، کستتب حداقل معدّل  .7

 ها است.در تمامی آزمون 01تر از نظری و نداشتن نمرۀ کم

 

 

 

 99-ص 0112و  98ص ت  0110شناسه  یهاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

 

 

******************** 

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

07 

 11-ص  9000شماره شناسه 
 

 دهای ورزشیصعو پیشرفتهنامة برگزاری دورة کارآموزی شیوه

 

 نیاز دورهپیش
 .نامسال تمام، در روز ثبت 08دارا بودن حداقل سنّ  .0
 ماه از زمان صدور حکم آن گذشته باشد. یککه حداقل  دارا بودن حکم کارآموزی مقدّماتی صعودهای ورزشی .2

 

 داشته باشدهمراه بایست به نام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت
صالح آن را برابر اصل نموده   توکپی( از حکم کارآموزی مقدّماتی صعودهای ورزشی که مرجعی ذی  )ف رونوشت یک برگ  .0

 باشد.
 رونوشت؛ و یک برگ اصل کارت ملّیارائه  .2
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .3
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .4
 .(فنی وکارآموزان ،آموزشی در هر مقطع )کادر پرتال فدراسیون از طریقثبت نام  .5

 

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف

0 Harness )صندلی( 9 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 

2 
Quick Draw 
 جفت 0 کفش سنگ نوردی 01 عدد 4 )کوئیک درا(

3 Jumar )عدد 0 سانت 021اسلینگ  00 عدد 0 )یومار 

 عدد 0 کیسه پودر 02 عدد 0 بزار حمایتا 4

  و لوازم شخصی پوشاک مناسب فصلکفش و  03 عدد0 سانت 61اسلینگ  5

6 GriGri های اولیه، کیف کمکلوازم التحریر 04 عدد 0 گری()گری  

  تغذیه زمان دوره 05 عدد 2 کارابین پیچ 7

 01,2طناب  8
متر  51
 نفر 3هر 

06 
 لوازم کامل رول کوبی

 دو ست ابزار غیرکوبشیو 
- 

 

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

08 

 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 سرطناب دارای ایمنی الزم  صعود دیوارۀ مناسب .0

 ؛های مختلفسفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگبرد )تختهوایت .2

 

 پیشرفتهویژة برگزاری دورة کارآموزی  شرایط

 .است YDSدر مقیاس  5.10cو بانوان  5.10dبرای آقایان ، پیشرفتهکارآموزی  سختی مسیر آموزشیدرجه .0

 شود.برگزار مییک مدرّس ویک مربّی است که باحضورنفر  8صعودهای ورزشی، حداکثر پیشرفتهدورۀ کارآموزی ظرفیت هر .2

و به  روزِ 4جمعاً ، یعتو یک روز تمرین در طب صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون پیشرفتهطول دورۀ کارآموزی  .3

 .است ساعت 8 مدت

 تواند به صورت متوالی و یا غیرپیوسته )آزمون به زمان دیگر موکول شود( برگزار گردد.این دوره می .4

 ها الزامی است.ی اولیه و هماهنگی اداری برای برگزاری دورههارعایت مسائل امداد و کمک .5

 متولی برگزاری دوره است. ارائه طرح درس مصوب برعهده نهاد و یا سازمان .6

کتبی  در آزمون 02های عملی و حداقل معدّل در آزمون 04مالک قبولی در آزمون پایانی این دوره، کسب حداقل معدّل  .7

 ها است.در تمامی آزمون 01تر از دروس نظری و نداشتن نمرۀ کم

 .ت نمرات توجه الزم را داشته باشندمدرسین دوره در زمان ثب ،رئوس این دوره نسبت به اهمیت ضریب پیدا کرده .8

 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی پرتال فدراسیون از طریقثبت نام  .9

 

 

 

  99-ص  0113و  99-ص 0112و  98ص ت 0110توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ شناسه 

 

******************** 

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

09 

 11-ص  9006شماره شناسه 
 

 یخ نوردی و درای تولینگآموزی مقدّماتی نامة برگزاری دورة کارشیوه
 

 نیاز دورهپیش
 ؛نامسال تمام، در روز ثبت 08دارا بودن حداقل سنّ  .0

 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت

 ؛نامتکمیل کاربرگ ثبت .0

 و یک برگ رونوشت از آن؛ اصل کارت ملّیارائه  .2

 ؛ی معتبر سال جاریاصل کارت بیمة ورزش .3

 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .4

 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .5

 
 

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف

0 Harness )صندلی( 9 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 

2 
Quick Draw 
 عدد 0 تبر یخ نوردی 01 عدد 0 کوئیک درا

3 
GriGri 

 جفت 0 کفش سنگ نوردی 00 عدد 0 گریگری

  و لوازم شخصی پوشاک مناسب فصلکفش و  02 عدد 0 ابزار حمایت 4

  لوازم التحریر 03 عدد0 سانت 61اسلینگ  5

 01,2طناب  6
متر  51
 نفر 3هر 

  تغذیه زمان دوره 04

  های اولیهکیف کمک 05 عدد 2 کارابین پیچ 7

    جفت 0 دستکش 8

 

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

21 

 

 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 یمنی الزم صعود سرطناب دارای ا دیوارۀ مناسب .5

 ؛مترمیلی 00یا  5/01متر و قطر  51حلقه طناب، هر کدام به طول  3 .6

 ؛GriGriعدد  2 .7

 ؛های مختلفسفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگبرد )تختهتوای .8

 

 مقدماتیشرایط ویژة برگزاری دورة کارآموزی 

که با حضور یک مدرّس و یک مربّی و فقط در  استنفر  8صعودهای ورزشی، حداکثر مقدماتی ظرفیت هر دورۀ کارآموزی  .0

 شود.داخل سالن برگزار می

 .استساعت  8و به مدت روزِ  3با احتساب زمان آزمون، صعودهای ورزشی یخ نوردی و مقدماتی طول دورۀ کارآموزی  .2

 تواند به صورت متوالی و یا غیرپیوسته برگزار گردد.این دوره می .3

 ها الزامی است.های اولیه و هماهنگی اداری برای برگزاری دورهرعایت مسائل امداد و کمک .4

 ی برگزاری دوره است.ارائه طرح درس مصوب بر عهده نهاد و یا سازمان متول .5

آزمون کتبی دروس  در 02معدل  های عملی ودر آزمون 02مالک قبولی در آزمون پایانی این دوره، کسب حداقل معدّل  .6

 ها است.در تمامی آزمون 01تر از نظری و نداشتن نمرۀ کم

 

 

 

a. 99-ص 0112و  98ص ت  0110شناسه  هایتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 
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 11-ص  9007شماره شناسه 
 

 یخ نوردی و درای تولینگ پیشرفتهنامة برگزاری دورة کارآموزی شیوه

 

 نیاز دورهپیش
 .نامسال تمام، در روز ثبت 08دارا بودن حداقل سنّ  .0

 باشد.ماه از تاریخ صدور آن گذشته  یکهای تولینگ که حداقل یخ نوردیدارا بودن حکم کارآموزی مقدّماتی  .2

 داشته باشدهمراه بایست به نام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت
ل صالح آن را برابر اصکه مرجعی ذییخ نوردی و درای تولینگ )فتوکپی( از حکم کارآموزی مقدّماتی  رونوشتیک برگ  .0

 نموده باشد.

 ؛ و یک برگ رونوشتاصل کارت ملّیارائه  .2

 ؛ال جاریاصل کارت بیمة ورزشی معتبر س .3
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .4
 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .5

 

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف

0 Harness )صندلی( 9 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 

2 
Quick Draw 
 جفت 0 یخ نوردیکفش  01 عدد 4 )کوئیک درا(

3 Jumar )عدد 0 سانت 021اسلینگ  00 عدد 0 )یومار 

 عدد 0 تبر یخ نوردی 02 عدد 0 ابزار حمایت 4

  و لوازم شخصی پوشاک مناسب فصلکفش و  03 عدد0 سانت 61اسلینگ  5

6 GriGri اولیه های، کیف کمکلوازم التحریر 04 عدد 0 گری()گری  

  تغذیه زمان دوره 05 عدد 2 کارابین پیچ 7

 01,2طناب  8
متر  51
 نفر 3هر 

 جفت 0 دستکش 06

 

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته
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 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 صعود سرطناب دارای ایمنی الزم  دیوارۀ مناسب .0

 ؛مختلفهای سفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگبرد )تختهوایت .2

 پیشرفتهویژة برگزاری دورة کارآموزی  شرایط

که با حضور یک مدرّس و یک مربّی  استنفر  8، حداکثر یخ نوردی و درای تولینگ پیشرفتهظرفیت هر دورۀ کارآموزی  .0

 شود.برگزار می

دیواره مصنوعی( سه روز در سالن )روی  با احتساب زمان آزمونیخ نوردی و درای تولینگ  پیشرفتهطول دورۀ کارآموزی  .2

 .است ساعت 8 و به مدت روزِ 4جمعاً ، و یک روز تمرین در طبیعت

 تواند به صورت متوالی و یا غیرپیوسته )آزمون به زمان دیگر موکول شود( برگزار گردد.این دوره می .3

 ها الزامی است.ی اولیه و هماهنگی اداری برای برگزاری دورههارعایت مسائل امداد و کمک .4

 رح درس مصوب برعهده نهاد و یا سازمان متولی برگزاری دوره است.ارائه ط .5

کتبی  در آزمون 02های عملی و حداقل معدّل در آزمون 04مالک قبولی در آزمون پایانی این دوره، کستتب حداقل معدّل  .6

 ها است.در تمامی آزمون 01تر از دروس نظری و نداشتن نمرۀ کم

 .مدرسین دوره در زمان ثبت نمرات توجه الزم را داشته باشند ،ب پیدا کردهرئوس این دوره نسبت به اهمیت ضری .7

 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .8

 

 

 

a.  99-ص  0113و  99-ص 0112و  98ص ت 0110توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ شناسه 

 

******************** 
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 11-ص  9008شماره شناسه 
 

 و یخ نوردی و درای تولینگ های تربیت مربّی صعودهای ورزشیدوره

 
 

دارا بودن حكم كارآموزي پيش رفتة ذیربط  
ملّي3شركت و قبولي در آزمون ورودي دورة تربيّت مربّي درجة 

ملّي3دورةتربيّتمربّيدرجة

ملّی3اخذ مدرک مربّی درجة * 
حضور فعّال در عرصة آموزش* 
شرکت و قبولی در دورۀ بازآموزی* 
ملّی2شرکت و قبولی در آزمون ورودی دورۀ تربیّت مربّی  درجة *

ملّي2دورةتربيّتمربّيدرجة

ملّی2اخذ مدرک مربّی گری درجة * 
حضور فعّال در عرصة آموزش* 
شرکت و قبولی در دورۀ بازآموزی* 
ملّی0شرکت و قبولی در آزمون ورودی دورۀ تربیّت مربّی  درجة * 

ملّي1دورةتربيّتمربّيدرجة

ملّی0اخذ مدرک مربّی گری درجة * 
حضور فعّال در عرصة آموزش و مدیریّت ورزشی* 
شرکت و قبولی در دورۀ بازآموزی* 
شرکت و قبولی در آزمون ورودی دورۀ تربیّت مربّی بین المللی* 

دورةتربيّتمربّيبينالمللي



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

24 

 

 های تربیت مربّیشرایط عمومی برگزاری و شرکت در دوره

مندانی که با موفّقیت دورۀ های مختلف آموزشی است. آن دسته از عالقهها تربیت مدرّسان کارآمد دورههدف این دوره .0

وانند تهای صعودهای ورزشی به دیگران هستند، میاند و مایل به آموزش مهارترفته را پشت سر گذاشتهکارآموزی پیش

 کارها و شگردها بپردازند.های تربیت مربّی، به فراگیری چگونگی آموزش و تحلیل راهبا حضور در دوره

تعیین شده است و برای تمدید مجوّز گری، سه سال مطابق قوانین جاری ورزشی کشور، اعتبار آموزشی مدارک مربّی .2

 .هستندها های بازآموزی و کسب امتیاز قبولی از این دورهآموزش، مربّیان محترم موظّف به شرکت در دوره

 شود.برگزار میو پیوسته گری به صورت اردویی های مربّیکلّیة دوره .3

گری، حداقل یک بایست دارای مدرک مربّیمیهای تربیت مربّی صعودهای ورزشی، مدرّسان حاضر در هر سطح از دوره .4

توان از مدرّسانی دارای همین مدرک نمی 3گری درجة سطح باالتر از دورۀ آموزشی باشند. برای مثال برای دورۀ مربّی

 گری سطوح باالتر به عنوان کادر آموزشی، سود جست و الی آخر.بایست از مدرّسانی با مدارک مربّیاستفاده نمود و می

 04های عملی های تربیت مربّی صعودهای ورزشی، داشتن حداقل معدّل آزمونالک قبولی در آزمون پایانی تمامی دورهم .5

های تئوری و اخذ نمره قبولی در دوره هادر تمامی آزمون 01تر از و نداشتن نمرۀ کم 02و حداقل معدّل آزمون کتبی 

 .است نامهسازمان و ارائه پایان

 ورودی و اخذ شرایط قبولی برای حضور در دوره الزامی است.شرکت در آزمون  .6

نوردان ایرانی گتر سنتر و حضور گستردهالمللی صعودهای ورزشی، منوط به تحقیقات بیشنامة دورۀ تربیت مربّی بینشیوه  .7

کاران ان و ورزشمندهای کشور به جهانیان است. امید است با تالش مستمر عالقهدر عرصة جهانی و شناساندن پتانسیل

المللی برگزار و متخصّصانی کارآمد به جامعة جهانی تحویل نمود. هایی در سطح بینای نزدیک بتوان دورهگرامی در آینده

 .شاءاهللان

 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی پرتال فدراسیون از طریقثبت نام  .8

 99-ص0115 و 99-ص0112و  99-ص0110های شناسه توجه: رعایت کامل مفاد کاربرگ .9

 

******************** 
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 11-ص  9001شماره شناسه 
 

 صعودهای ورزشی 3شیوه نامه برگزاری دوره مربیگری درجه 
 

 نیاز دورهپیش
 حضور در آزمون ورودی و کسب امتیاز الزم جهت حضور در دوره .0

 ؛نامسال تمام، در روز ثبت 22دارا بودن حداقل سنّ  .2

 (حداقل دیپلم)درک تحصیلی دارا بودن م .3

 ؛نام برای داوطلبان مردمشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .4

 ؛صعودهای ورزشی پیشرفتهدارا بودن حکم کارآموزی  .5
 ؛صعودهای ورزشی 3گری درجة شرکت و قبولی در آزمون ورودی مربّی .6

 یصعودهای ورزش کمیتهبا هماهنگی وزی مقدماتی در دوره کارآمتمامی قبو ل شدگان ملزم به گذراندن یک دوره کارورزی  .7
سال از صدور حکم کارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشی آنان  2بایست مدت تمامی متقاضیان دوره فوق می .هستند

 گذشته باشد.
 داشته باشد همراهبایست به نام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.درک تحصیلی که مرجعی ذی)فتوکپی( از آخرین م رونوشتیک برگ  .0
صالح آن را برابر اصل نموده صعودهای ورزشی که مرجعی ذی پیشرفته)فتوکپی( از حکم کارآموزی  رونوشتیک برگ  .2

 باشد.
 ؛ وزارت ورزش و جوانان 3درجه  نتایج تأئیدشدۀ دورۀ تئوری .3

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.که مرجعی ذی سنامهشنا)فتوکپی( از صفحة اوّل  رونوشتیک برگ  .4
 ؛اصل کارت ملّی .5
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .6
 ؛4x3رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام یک .7
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .8

 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی پرتال فدراسیوناز طریق ثبت نام  .9

 
 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف
0 Harness )00 عدد 0 )صندلی GriGri عدد 0 گری()گری 

2 Quick Draw )عدد 0 دریل شارژی 02 عدد 4 )کوئیک درا 

3 Jumar )یومار( 03 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 

 عدد 0 پودر کیسه 04 عدد 0 ابزار حمایت 4
 رنگ 4 چسب رنگی 05 عدد0 سانت 61اسلینگ  5
  و لوازم شخصی پوشاک مناسب فصلوکفش  06 عدد 0 فرچه 6
 عدد 0 سانت 61و  سانت 021اسلینگ  07 عدد 2 کارابین پیچ 7
  ، کیف کمکهای اولیهلوازم التحریر 08 عدد 0 07آچار  8

 01,2طناب  09 عدد 0 8و6آچار آلن  9
متر  51
 نفر 3هر 

  تغذیه زمان دوره 21 عدد 0 کفش سنگ نوردی 01
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 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل
 ؛مصعود سرطناب دارای ایمنی الز دیوارۀ مناسب .0
 ؛و پرینتر های مختلفچند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ ،سفید(برد )تختهوایترایانه، لوازم کمک آموزشی،  .2

 ؛محیط مناسب جهت برگزاری دروس تئوری دوره .3

 ویدئو پروژکشن. .4
 

 شرایط ویژة برگزاری دوره
و بانوان  5.11dبرای آقایان صعودهای ورزشی، در صعود سرطناب،  3سختی مسیر آموزشی دورۀ تربیت مربّی درجة درجه .0

5.11b  در مقیاسYDS ( و در صعود سنگ کوتاهBouldering ) 6برای آقایانc 6وان و بانb  در مقیاسFontainebleau 
 .است)فرانسوی( 

 شود.میمدرّس صعودهای برگزار 2نفر است که با حضور  01صعودهای ورزشی، حداکثر 3ی درجةدورۀ تربیت مربّظرفیت هر .2
که از این تعداد  است ساعت 8و به مدت روزِ  5 ،صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون 3طول دورۀ تربیت مربّی درجة  .3

 روز در طبیعت و بقیة روزها در سالن برگزار خواهد شد. 0روزها، حداکثر 

 گردد.این دوره به صورت متوالی برگزار می .4

گری و نمرات نامة مربّیماه پایان 5اند تا حداکثر ظرف مدّت موظّف 3شدگان در آزمون پایانی دورۀ تربیت مربّی درجة قبول .5
وردی نصعودهای ورزشی فدراسیون کوه کمیتهبه جهت تکمیل مدارک بدنی خود را تربیت  3درجه گری دروس تئوری مربّی

صعودهای ورزشی و فقط درصورت وجود دالیل موجّه  کمیتهو صعودهای ورزشی ارائه نمایند. این مهلت تنها با نظر رئیس 
 است.« باطل»کلّ دورۀ ایشان موقع موارد مذکور در مهلت مقرّر، قابل تمدید بوده و درغیر این صورت و عدم ارائة به

 صعودهای ورزشی باشد. کمیتهنظر واحد مربیان با بایستمی صعودهای ورزشی 3نامة دورۀ تربیت مربّی درجة پایان .6

 
 

 98ص ت  0115 و 99-ص0112و  99-ص0110 شناسه یهاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ  
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 11-ص  9090شماره شناسه 
 

 یخ نوردی و درای تولینگ 3وه نامه برگزاری دوره مربیگری درجه شی
 

 نیاز دورهپیش
 حضور در آزمون ورودی و کسب امتیاز الزم جهت حضور در دوره .8

 ؛نامسال تمام، در روز ثبت 22دارا بودن حداقل سنّ  .9

 (حداقل دیپلم)دارا بودن مدرک تحصیلی  .01

 ؛برای داوطلبان مرد ناممشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .00

 ؛یخ نوردی و درای تولینگ پیشرفتهدارا بودن حکم کارآموزی  .02
 ؛ یخ نوردی و درای تولینگ 3گری درجة شرکت و قبولی در آزمون ورودی مربّی .03

نگی با هماه در دوره کارآموزی مقدماتی یخ نوردی و درای تولینگتمامی قبو ل شدگان ملزم به گذراندن یک دوره کارورزی  .04
سال از صدور حکم کارآموزی مقدماتی یخ  2بایست مدت . تمامی متقاضیان دوره فوق میهستند صعودهای ورزشی یتهکم

 نوردی و درای تولینگ آنان گذشته باشد.
 داشته باشد همراهبایست به نام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.جعی ذی)فتوکپی( از آخرین مدرک تحصیلی که مر رونوشتیک برگ  .01
اصل  صالح آن را برابرکه مرجعی ذی یخ نوردی و درای تولینگ پیشرفته)فتوکپی( از حکم کارآموزی  رونوشتیک برگ  .00

 نموده باشد.
 ؛ وزارت ورزش و جوانان 3درجه  نتایج تأئیدشدۀ دورۀ تئوری .02

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.ه مرجعی ذیک شناسنامه)فتوکپی( از صفحة اوّل  رونوشتیک برگ  .03
 ؛اصل کارت ملّی .04
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .05
 ؛4x3رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام یک .06
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .07

 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .08

 
 یل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دورهوسا

 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف
0 Harness )00 عدد 0 )صندلی GriGri عدد 0 گری()گری 

2 Quick Draw )عدد 0 دریل شارژی 02 عدد 4 )کوئیک درا 

3 Jumar )یومار( 03 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 

 تجف 0 تبر یخ 04 عدد 0 ابزار حمایت 4
 رنگ 4 چسب رنگی 05 عدد0 سانت 61اسلینگ  5
  و لوازم شخصی پوشاک مناسب فصلکفش و 06 جفت0 دستکش 6
 عدد 0 سانت 61و  سانت 021اسلینگ  07 عدد 2 کارابین پیچ 7
  ، کیف کمکهای اولیهلوازم التحریر 08 عدد 0 07آچار  8

 01و  2طناب  09 عدد 0 8و6آچار آلن  9
متر  51
 نفر 3هر 

  تغذیه زمان دوره 21 جفت0 یخ نوردیکفش  01
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 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل
 ؛مصعود سرطناب دارای ایمنی الز دیوارۀ مناسب .0
 ؛و پرینتر های مختلفچند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ ،سفید(برد )تختهوایترایانه، لوازم کمک آموزشی،  .2

 ؛جهت برگزاری دروس تئوری دوره محیط مناسب .3

 ویدئو پروژکشن. .4
 

 شرایط ویژة برگزاری دوره
 شود.مدرّس صعودهای برگزار می 2نفر است که با حضور  8، حداکثر یخ نوردی و درای تولینگ 3ظرفیت هر دورۀ تربیت مربّی درجة  .0

که از این تعداد  استساعت  8و به مدت روزِ  5 ،نبا احتساب زمان آزمویخ نوردی و درای تولینگ  3طول دورۀ تربیت مربّی درجة  .2
 روز در طبیعت و بقیة روزها در سالن برگزار خواهد شد. 0روزها، حداکثر 

 گردد.این دوره به صورت متوالی برگزار می .3

گری و نمرات دروس نامة مربّیماه پایان 5اند تا حداکثر ظرف مدّت موظّف 3شدگان در آزمون پایانی دورۀ تربیت مربّی درجة قبول .4
 نوردی و صعودهای ورزشیصعودهای ورزشی فدراسیون کوه کمیتهبه جهت تکمیل مدارک تربیت بدنی خود را  3درجه گری تئوری مربّی

صعودهای ورزشی و فقط درصورت وجود دالیل موجّه قابل تمدید بوده و درغیر این  کمیتهارائه نمایند. این مهلت تنها با نظر رئیس 
 است.« باطل»موقع موارد مذکور در مهلت مقرّر، کلّ دورۀ ایشان عدم ارائة به صورت و

 صعودهای ورزشی باشد. کمیتهنظر واحد مربیان با بایستمییخ نوردی و درای تولینگ  3نامة دورۀ تربیت مربّی درجة پایان .5

 
 

 98 ص ت 0115 و 99-ص0112و  99-ص0110های شناسه توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ  
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 11-ص  9099شماره شناسه 

 صعودهای ورزشی 2شیوه نامة برگزاری دورة تربیت مربی درجه 
 نیاز دورهپیش

 ؛نامسال تمام، در روز ثبت 24دارا بودن حداقل سنّ  .0
 ؛نام برای داوطلبان مردمشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .2
 سال گذشته باشد؛ 2 لکه از تاریخ صدور حکم آن حداق صعودهای ورزشی 3درجة  گریدارا بودن مدرک مربّی .3
 دارا بودن کارت بازآموزی با درجة مدرّسی  .4
؛ رفتهدورۀ کارآموزی پیش 2و  دورۀ کارآموزی مقدّماتی 3حداقل سالن های سنگنوردی و   در  حضور آموزشی   ارائة مدارک الزم مبنی بر .5

 مربی؛به عنوان 
 ؛ان انگلیسیآشنایی با زب .6
 ؛آشنایی با رایانه .7
 ؛صعودهای ورزشی 2شرکت و قبولی در آزمون ورودی تربیت مربّی درجة  .8
 .هستند صعودهای ورزشی کمیتهتمامی قبو ل شدگان ملزم به گذراندن یک دوره کارورزی با هماهنگی  .9

 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت
 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.صعودهای ورزشی که مرجعی ذی 3گری درجة )فتوکپی( از مدرک مربّی رونوشتگ یک بر .0
 ؛وزارت ورزش و جواناننتایج تأئیدشدۀ رسمی دورۀ تئوری  .2
 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.که مرجعی ذی شناسنامه)فتوکپی( از صفحة اوّل  رونوشتیک برگ  .3
 ؛یاصل کارت ملّ .4
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .5
 ؛اصل کارت بازآموزی .6
 ؛4x3رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام یک .7
 صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(؛ارائه گواهی  .8
 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی پرتال فدراسیون از طریقثبت نام  .9

 برای برگزاری دورهعمومی مورد نیاز  ، امکانات و تجهیزاتوسایل
 ؛مصعود سرطناب دارای ایمنی الز دیوارۀ مناسب .0
 ؛و پرینتر های مختلفچند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ ،سفید(برد )تختهوایترایانه، لوازم کمک آموزشی،  .2
 ؛محیط مناسب جهت برگزاری دروس تئوری دوره .3

 ویدئو پروژکشن. .4

 شرایط ویژة برگزاری دوره
سبب، وسایل انفرادی و عمومی مورد نیاز داوطلب و    صعودهای ورزشی برگزار می   کمیتهدوره توسط  که این نظر به این .0 شود، به همین 

 ردد.گربط اعالم خواهد گردید.این دوره به صورت متوالی برگزار میهای ذینامههمچنین شرایط ویژۀ برگزاری دوره، متعاقباً و در بخش
گری و نمرات دروس نامة مربّیماه پایان 6موظّف اند تا حداکثر ظرف مدّت  2ربیت مربّی درجة شدگان در آزمون پایانی دورۀ تقبول .2

نوردی و صعودهای صعودهای ورزشی فدراسیون کوه کمیتهبه را جهت تکمیل مدارک خود (2) درجه گری تربیت بدنی تئوری مربّی
غیر ابل تمدید بوده و دری ورزشی و فقط درصورت وجود دالیل موجّه قصعودها کمیتهورزشی ارائه نمایند. این مهلت تنها با نظر رئیس 

 است.« باطل»موقع موارد مذکور در مهلت مقرّر، کلّ دورۀ ایشان  و عدم ارائة به این صورت
 شود.برگزار می مدرّس صعودها 2ر است که با حضور نف 8صعودهای ورزشی، حداکثر  2ظرفیت هر دورۀ تربیت مربّی درجة  .3
که از این تعداد  است ساعت و به مدتروزِ  4، دهای ورزشی با احتساب زمان آزمونصعو 2ورۀ تربیت مربّی درجة طول د .4

 روز در طبیعت و بقیة روزها در سالن برگزار خواهد شد. 0روزها، حداکثر 
 گردد.های مربوطه اعالم میدر بخشنامه جزییات تکمیلی .5

 

 98ص ت  0116 و 99 -ص 0112و  99-ص0110سه ی شناهاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ  
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 صعودهای ورزشی 9شیوه نامة برگزاری دورة تربیت مربی درجه 

 نیاز دورهپیش
 ؛نامسال تمام، در روز ثبت 26دارا بودن حداقل سنّ  .0

 ؛وطلبان مردنام برای دامشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .2

 سال گذشته باشد؛ 3که از تاریخ صدور آن  صعودهای ورزشی 2گری درجة دارا بودن مدرک مربّی .3

 دارا بودن کارت بازآموزی با درجة مدرّسی  .4

و همکاری آموزشی  3دورۀ تربیت مربّی درجة  2دوره کارآموزی پیشرفته و  3ارائة مدارک الزم مبنی بر تدریس در حداقل  .5
 ن های سنگنوردی؛با یک از سال

 ؛آشنایی کافی با زبان انگلیسی .6

 ؛آشنایی کافی با رایانه .7
 ؛وزارت ورزش و جوانانتخصّصی تربیت مربّیان درجة یک تئوری شرکت و قبولی در دورۀ  .8

 .هستند صعودهای ورزشی کمیتهتمامی قبو ل شدگان ملزم به گذراندن یک دوره کارورزی با هماهنگی  .9

 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میثبت مدارکی که داوطلب، هنگام
صالح آن را برابر اصل نموده   صعودهای ورزشی که مرجعی ذی   2گری درجة یک برگ روگرفت )فتوکپی( از مدرک مربّی .0

 باشد.
 ؛وزارت ورزش و جواناننتایج تأئیدشدۀ رسمی دورۀ تئوری  .2

 ؛اصل کارت ملّی .3
 ی؛اصل کارت بازآموز .4

 ؛رزشی معتبر سال جاریاصل کارت بیمة و .5
 ؛4x3رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام یک .6
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .7
 ؛ (فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .8

 و شرایط ویژة برگزاری دورهمورد نیاز داوطلب ، عمومی وسایل انفرادی
 های نامهدر بخش ،وسایل انفرادی و عمومی مورد نیاز داوطلب و همچنین شرایط ویژۀ برگزاری دورهن ورودی، نحوه اخذ آزمو

 .ربط اعالم خواهد گردیدذی
 
 
 
 

 98ص ت  0116و  98ص 0112و  98ص0110ی شناسه هاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 
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دارا بودن حکم کارآموزی پیش رفتة صعودهای  

ورزشی

ملّی3شرکت و قبولی در آزمون ورودی تربیّت طرّاح مسیر درجة 

ملّی3دورة تربیّت طرّاح مسیر درجة 

ملّی3اخذ مدرك طرّاح مسیر درجة * 

حضور فعّال در عرصة طرّاحی* 

شرکت و قبولی در دورة بازآموزی* 

ملّی2شرکت و قبولی در آزمون ورودی دورة تربیّت طرّاح مسیر درجة *

ملّی2دورة تربیّت طرّاح مسیر درجة 

ملّی2اخذ مدرك طرّاح مسیر درجة * 

حضور فعّال در عرصة طرّاحی و آموزش طرّاحی* 

شرکت و قبولی در دورة بازآموزی* 

ملّی1شرکت و قبولی در آزمون ورودی دورة تربیّت طرّاح مسیر درجة *

ملّی1دورة تربیّت طرّاح مسیر درجة 

ملّی1اخذ مدرك طرّاح مسیر درجة * 

حضور فعّال در عرصة طرّاحی، آموزش طرّاحی و مدیریّت ورزشی* 

شرکت و قبولی در دورة بازآموزی* 

ن المللیشرکت و قبولی در آزمون ورودی دورة تربیّت طرّاح مسیر بی*

للیدورة تربیّت طرّاح مسیر بین الم

ملّی3دورة تربیّت داور درجة 

ملّی3اخذ مدرك داور درجة * 

حضور فعّال در عرصة داوری* 

شرکت و قبولی در دورة بازآموزی* 

ملّی2دورة تربیّت داور درجة 

ملْی2اخذ مدرك داور درجة * 

حضور فعّال در عرصة داوری، آموزش داوری* 

شرکت و قبولی در دورة بازآموزی* 

ملّی1دورة تربیّت داور درجة  

ملْی1اخذ مدرك داور درجة * 

حضور فعّال در عرصة داوری و آموزش داوری و مدیریّت ورزشی* 

شرکت و قبولی در دورة بازآموزی* 

شرکت و قبولی در آزمون ورودی دورة تربیّت داور بین المللی*

دورة تربیّت داور بین المللی

 11-ص  9093شماره شناسه 
 

 درای تولینگ نوردی وی تربیت داور و طراح مسیر صعودهای ورزشی، یخهادوره

 )اسکای رانینگ( دوی کوهستانو 

 
  

 ی مربوطههاپیش نیازهای مخارج شیوه نامه
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 های تربیت طرّاح مسیر و داورشرایط عمومی برگزاری و شرکت در دوره

. آن دسته از استو اردوهای مختلف  ها، تربیت نیروی کارآمد برای طرّاحی مسیر و داوری در مسابقاتهدف از تشکیل این دوره .0

ستند؛ با تر در صعودهای ورزشی هاند و مایل به فعّالیت بیشسر گذاشتهرا پشتذیربط ی کارآموزی مندانی که با موفّقیت دورهعالقه

 توانند به مقصود خود نایل شوند.ها میشرکت در این دوره

سه سال تعیین شده است که برای تمدید مجوّز فعّالیت؛ داوران و طرّاحان مسیر  های داوری و طرّاحی مسیردورهمجوز فعالیت اعتبار  .2

 .هستندهای فنی( )همایشآهنگی های بازآموزی و همموظّف به شرکت در دوره

و حداقل معدّل  04های عملی ، داشتن حداقل معدّل آزمونو طراحی داوریهای تربیت مالک قبولی در آزمون پایانی تمامی دوره .3

 های عملی.و همچنین آزمون استها در تمامی آزمون 01تر از و نداشتن نمرۀ کم 02زمون کتبی دروس نظری آ

 .است 04های داوری حداقل نمره قبولی برای متقاضیان حضور در آزمون و دوره .4

 شرکت در آزمون ورودی و اخذ شرایط قبولی برای حضور در دوره الزامی است. .5

 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی فدراسیونثبت نام از طریق پرتال  .6

 

نوردان تر سنگتر و حضور گستردهالمللی صعودهای ورزشی، منوط به تحقیقات بیشهای تربیت طرّاح مسیر و داور بیننامة دورهشیوه .7

کاران مندان و ورزشتمر عالقههای کشور به جهانیان است. امید است با تالش مسایرانی در عرصة جهانی و شناساندن پتانسیل

نشاهلل االمللی برگزار و متخصّصانی کارآمد به جامعة جهانی تحویل نمود. هایی در سطح بینای نزدیک بتوان دورهگرامی در آینده

ر د درای تولیینگ و یخ نوردی ،(داوری، دوی کوهستان ) اسکای رانینگ ،ی طراحیهاشرایط جامع و کامل چگونگی برگزاری دوره

 گردد.می هنگام برگزاری اعالم

******************** 
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 )اسکای رانینگ(دوی کوهستان  3نامه برگزاری دوره تربیت طراح درجه شیوه
 پیش نیاز دوره 

 .، در روز ثبت نامتمامسال  45و حداکثر سال  22دارا بودن حداقل سن  -0
 .روز ثبت نام برای داوطلبان مرد مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه در -2
 و یا مربی راهنمای سطح باشگاه. ،، برف و یخ، سنگنوردیکوه پیمایی 3ری درجه دارا بودن یکی از احکام مربیگ -3
 .دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در روز ثبت نام -4
 .ی در مسابقاتداشتن آمادگی جسمانی و آمادگی صعود )کوهنوردی( در زمان برگزاری دوره و کارورز -5
 متر. 3511شرکت در آزمون ورودی دوره شامل آمادگی جسمانی، فنی، تئوری و توانایی صعود به یک قله حداقل  -6
 آشنایی با کامپیوتر. -7

 بایست ارائه نمایدمی مدارکی که داوطلب هنگام ثبت نام
که مربی راهنمای سطح باشگاه یخ یا برف و  ،سنگنوردی ،کوه پیمایی 3یک برگ رونوشت از یکی از احکام مربیگری درجه  -0

 .مرجعی ذیصالح آن را برابر اصل نموده باشد
 د.که مرجعی ذیصالح آن را برابر اصل نموده باش( یک برگ رونوشت از آخرین مدرک تحصیلی )حداقل دیپلم -2
 (مرد داوطلبان مختص) رو گرفت مدرک وضعیت نظام وظیفه -3
 معرفی نامه از هیات مربوطه -4
 کارت ملیاصل و رونوشت  -5
 اصل کارت بیمه ورزشی سال جاری -6
 3×4قطعه عکس  یک -7
 )جسمی و روحی( یپزشک ارائه گواهی صحت و سالمت -8

 .(کارآموزان فنی و ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون -9

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت میزبانی دوره
یک بسته( ویدئو A4کاغذ)،(چند عدد ماژیک مخصوص وایت برد در رنگهای مختلف ،ردلوازم کمک آموزشی ) وایت ب ،پرینتر ،لپ تاپ

 ی اداری جهت برگزاری دورههاپروجکشن، محیط مناسب جهت برگزاری دروس تئوری و انجام هماهنگی
 لوازم عمومی مورد نیاز دواطلب شرکت در دوره

کیف  ،، یک عدد کارابین پیچ(متر 6میلی متر به طول  7ادی ) قطر طناب انفر ،باتون ،پوشاک مناسب فصل ،کوله پشتی و کفش مناسب
یی که فاقد هاجی پی اس)در صورت امکان(، لوازم انفرادی و شب مانی برای دوره نوشت افزار، زیر دستی، کمکهای اولیه شخصی،

 .هستند خوابگاه
 شرایط برگزاری دوره 

  گردد.می س برگزارمدر 2که با حضور  است نفر 31ظرفیت هر دوره حداکثر 
  است روز کامل و متوالی با احتساب زمان آزمون2مدت زمان دوره. 
 است 01ونداشتن نمره زیر 04دوره کسب حداقل نمرهبوده وآزمون عملی پایان 02حداقل نمرهآزمون تئوری شرط قبولی در. 
  رسمی بعنوان طراح کارورز شرکت   ابقهدو مس شرط قبولی را کسب نمایند موظف خواهند بود در    شرکت کنندگانی که در دوره 

 )اخذ شرایط مطلوب در مسابقات بعنوان کارورز الزامی است( نمایند.
 ،گردد.می ی مربوطه اعالمهادر بخشنامه بدیهی است هرگونه تغییر 
 ردد.گدوکوهستان با هم برگزار وبرای واجدین شرایط یک حکم واحد صادر می 3این دوره الزاماً بادوره داوری درجه 

 
 99-ص0101و  99-ص0112و  99-ص0110ی شناسه هاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

********************  
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 و درای تولینگنوردی یخ 3نامه برگزاری دوره تربیت طراح مسیر درجه شیوه
 ی دورههاپیش نیاز

 م.در روز ثبت نا سال تمام، 22دارا بودن حداقل سن  .0
 مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت نام)مختص داوطلبان مرد( .2
 یی ورزشهامربیگری برف و یخ و یا طراحی صعودکارآموزی پیشرفته یخ نوردی و درای تولینگ، دارا بودن یکی از احکام  .3
 دارا بودن آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده.)حداقل دیپلم( .4
شامل آمادگ    .5 سیرهای یخ نوردی    شرکت در آزمون ورودی دوره  صعود م سمانی،توانایی  سب     ،ی ج ست حمایت و پاندولی و ک ت

 نتیجه مطلوب.

 مدارک مورد نیاز هنگام ثبت نام در دوره
 ورزشی یهامربیگری برف و یخ و یا طراحی صعودکارآموزی پیشرفته یخ نوردی و درای تولینگ، م احکااز  رونوشتیک برگ  .0

 با تائید مرجع ذیصالح
 تائید شده آزمون ورودی ارائه نتایج .2
 رسمی  یهیدأیاز آخرین مدرک تحصیلی همراه با ت رونوشتیک برگ  .3
 (مرد داوطلبان مختص)مدرک وضعیت نظام وظیفه رونوشتیک برگ  .4
 مربوطه ارائه معرفی نامه از هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان .5
 ارائه اصل و رو گرفت کارت ملی .6
 اصل بیمه ورزشی سال جاری .7
 جدید 3×4قطعه عکس  یک .8
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .9
 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .01

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت میزبانی دوره:
لیت ضربه زدن با کرامپون)میتوان با  با قاب یخ نوردیی هاجهت طراحی مسیر  ،صعود سرطناب دارای ایمنی الزم   دیوارۀ مناسب  .0

 پوشش دادن بخشی از دیواره سنگ نوردی بوسیله چوب این شرایط را ایجاد نمود(
 باال بران، نرده بی، اره چوب بری، دریل برق .2
 تشک ایمنیی، تهیه الوار و کنده چوب مناسب طراحد، عد251گیره درای تولینگد، عد 01گیره حجم  .3
 ، پرینتر و ویدئو پروژکشن.میز و صندلی)جهت برگزاری کالس تئوری(، یکاژد، موایت بره، رایان .4

 *توجه
 بر روی مسیرهای طبیعی برگزار نمود.)بروی سنگ یا یخ( در صورت مهیا بودن منطقه مناسب در طبیعت میتوان بخشی از دوره را

نفر 2تواند بصورت مشترک برای )می ICیا کفش  تبر یخ نوردی و کرامپون، رنس و کاله ایمنیها وسایل انفرادی جهت حضور در دوره:
عدد 5، 8و6آچار آلن سایزدریل شارژی، ، ی مختلفهاابزار حمایت و فرود به همراه اسلینگ خود حمایت در سایز، مورد استفاده قرار گیرد(

 5طنابچه ، نفر یک طول کامل 2ی هر طناب دینامیک قابل استفاده به ازا، عدد کارابین ساده5عدد کوئیک درا به همراه 5کارابین پیچ و 
 و کیف کمکهای اولیه. نوشت افزار ،کفش و پوشاک مناسب فصل، گیری گیری و یومار، میل 7و

 یخ نوردی: 3شرایط برگزاری دوره تربیت طراح درجه
  گردد.می مدرس و مربی برگزار 2که با حضور  است نفر 05ظرفیت هر دوره حداکثر 
  است و متوالی با احتساب زمان آزمون روز کامل4مدت زمان دوره. 
 است 01ونداشتن نمره زیر 04دوره کسب حداقل نمرهبوده وآزمون عملی پایان 02حداقل نمرهآزمون تئوری شرط قبولی در. 
  شرکت        شرکت کنندگانی که در دوره سمی بعنوان طراح کارورز  سابقات ر شرط قبولی را کسب نمایند موظف خواهند بود در م

 خذ شرایط مطلوب در مسابقات بعنوان کارورز الزامی است(نمایند.)ا
 98ص0101و  98ص0112و  98ص0110ی شناسه هاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

******************** 
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 صعودهای ورزشی 3نامه برگزاری دوره تربیت طراح مسیر درجه شیوه

 
 نیاز دورهپیش

 ورودی و کسب امتیاز الزم جهت حضور در دورهحضور در آزمون  .0

 ؛نامسال تمام، در روز ثبت 21دارا بودن حداقل سنّ  .2

 ؛نام برای داوطلبان مردمشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .3

 ؛رفتة صعودهای ورزشیدارا بودن حکم کارآموزی پیش .4

 ؛نامدارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در روز ثبت .5

 ؛صعودهای ورزشی 3قبولی در آزمون ورودی دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة شرکت و  .6

 .هستند صعودهای ورزشی کمیتهل شدگان ملزم به گذراندن دوره کارورزی با هماهنگی تمامی قبو .7
 

 داشته باشد همراهبایست به نام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت
صالح آن را برابر اصل نموده   رفتة صعودهای ورزشی که مرجعی ذی  زی پیش)فتوکپی( از حکم کارآمو رونوشت یک برگ  .0

 باشد.

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.)فتوکپی( از آخرین مدرک تحصیلی که مرجعی ذی رونوشتیک برگ  .2

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استاننامه از هیئت کوهمعرّفی .3

 ؛اصل کارت ملّی .4
 ؛ل جاریاصل کارت بیمة ورزشی معتبر سا .5
 ؛3×4رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام یک .6
 )جسمی و روحی( پزشکی ارائه گواهی صحت و سالمت .7
 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .8

 

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف
0 Harness )00 ددع 0 )صندلی GriGri عدد 0 گری()گری 
2 Quick Draw )عدد 0 دریل شارژی 02 عدد 4 )کوئیک درا 
3 Jumar )یومار( 03 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 
 عدد 0 کیسه پودر 04 عدد 0 ابزار حمایت 4
 رنگ 4 چسب رنگی 05 عدد0 سانت 61اسلینگ  5
  صل و لوازم شخصیپوشاک مناسب ف 06 عدد 0 ، دریل شارژیفرچه 6
 عدد 0 سانت 61و  سانت 021اسلینگ  07 عدد 2 کارابین پیچ 7
  ، کیف کمکهای اولیهلوازم التحریر 08 عدد 0 07آچار  8
 نفر 3متر هر  51 01,2طناب  09 عدد 0 8 و 6آچار آلن  9
  تغذیه زمان دوره 21 جفت 0 کفش سنگ نوردی 01
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 می مورد نیاز برای برگزاری دورهعمو ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 صعود سرطناب دارای ایمنی الزم؛ دیوارۀ مناسب .0

 ؛و پرینتر های مختلفچند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ ،سفید(برد )تختهوایترایانه، لوازم کمک آموزشی،  .2

 ؛محیط مناسب جهت برگزاری دروس تئوری دوره .3

 ویدئو پروژکشن. .4

 

 صعودهای ورزشی:  3ه طراحی درجه نحوه برگزاری آزمون ورودی دور

  آزمون کتبی 

 (ذیلآزمون عملی )معدل رئوس  :آزمون عملی 

 برای بانوان( 5.11dبرای آقایان( و ) 5.12bصعود مسیر سر طناب با درجه سختی ) .0

 برای بانوان( +6bبرای آقایان( و ) +7aمسیر بلدرینگ حداکثر درجه سختی ) 5صعود  .2

 حمایت .3

 و گری گری( و فرود با گری گری صعود با ابزار )یومار .4

   ستا انع ،دراز نشست   ،آزمون کشش از میله  4آمادگی جسمانی )معدل ا ( کلیه نمرات باید از یک تطاف تنه به به جلو و تعادل ای
 .احتساب گردد 21

 

 شرایط ویژة برگزاری دوره
و  5.12bبرای آقایان د سرطناب،  صعودهای ورزشی، در صعو    3سختی مسیر آموزشی دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة     درجه .0

سنگ کوتاه )   YDSدر مقیاس  5.11dبانوان  صعود  در مقیاس  +6bو بانوان  +7aحداکثر برای آقایان ( Boulderingو در 
Fontainebleau  )است)فرانسوی. 

سیر درجة   .2 شی، حداکثر     3ظرفیت هر دورۀ تربیت طرّاح م ست نفر  05صعودهای ورز ضور   ا صعو  2که با ح دهای مدرّس 
 شود.ورزشی برگزار می

 است. کاملروزِ  4صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون،  3طول دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  .3

 گردد.این دوره به صورت متوالی برگزار می .4

 .به عنوان کارورزی تحت نظارت فدراسیونو یا کشوری  مسابقه استانییک ارائه گواهی حضور در حداقل  .5

  01ونداشتتتن نمره زیر 04دوره کستتب حداقل نمرهبوده وآزمون عملی پایان 02حداقل نمرهزمون تئوری آشتترط قبولی در .6
 .است

 

 

 99-ص0101و  99-ص0122و  98ص ت  0110شناسه ی هاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

******************** 

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

37 

 11-ص  9097شماره شناسه 
 

 )اسکای رانینگ(دوی کوهستان  2نامه برگزاری دوره تربیت طراح درجه شیوه
 پیش نیاز دوره 

 سال تمام، در روز ثبت نام 45سال و حداکثر  24دارا بودن حداقل سن  -0
 مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت نام برای داوطلبان مرد -2
 طح باشگاه.کوه پیمایی، سنگنوردی، برف و یخ، و یا مربی راهنمای س 3دارا بودن یکی از احکام مربیگری درجه  -3
 دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در روز ثبت نام -4
 داشتن آمادگی جسمانی و آمادگی صعود )کوهنوردی( در زمان برگزاری دوره و کارورزی در مسابقات -5
 متر. 3511شرکت در آزمون ورودی دوره شامل آمادگی جسمانی، فنی، تئوری و توانایی صعود به یک قله حداقل  -6
 دوی کوهستان. 2رک طراحی درجه دارا بودن مد -7
 مسابقه رسمی به عنوان طراح با سوابق مطلوب. 3ارائه گواهی حضور در  -8
 آشنایی با کامپیوتر. -9

 بایست ارائه نمایدمی مدارکی که داوطلب هنگام ثبت نام
شت از یکی از احکام مربیگری درجه   -01 صالح  برف و یخ یا کوهنوردی که  ،سنگنوردی  ،کوه پیمایی 3یک برگ رونو مرجعی ذی

 .آن را برابر اصل نموده باشد
 د.که مرجعی ذیصالح آن را برابر اصل نموده باش(یک برگ رونوشت از آخرین مدرک تحصیلی )حداقل دیپلم -00
 (مرد داوطلبان مختص)رو گرفت مدرک وضعیت نظام وظیفه -02
 معرفی نامه از هیات مربوطه -03
 اصل و رونوشت کارت ملی -04
 ریاصل کارت بیمه ورزشی سال جا -05
 3×4قطعه عکس  یک -06
 )جسمی و روحی( پزشکی ارائه گواهی صحت و سالمت -07

 .(فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون -08

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت میزبانی دوره
شی ) وایت برد  ،پرینتر ،لپ تاپ صوص وایت برد در   ،لوازم کمک آموز سته( ویدئو  A4کاغذ)،(رنگهای مختلفچند عدد ماژیک مخ یک ب

 ی اداری جهت برگزاری دورههاپروجکشن، محیط مناسب جهت برگزاری دروس تئوری و انجام هماهنگی
 لوازم عمومی مورد نیاز دواطلب شرکت در دوره

کیف  ،یک عدد کارابین پیچ، (متر 6میلی متر به طول  7طناب انفرادی ) قطر  ،باتون ،پوشاک مناسب فصل ،کوله پشتی و کفش مناسب
صی،    شخ ستی،    کمکهای اولیه  شت افزار، زیر د شب مانی برای دوره    نو صورت امکان(، لوازم انفرادی و  یی که فاقد هاجی پی اس)در 

 .هستند خوابگاه
 شرایط برگزاری دوره 

  گردد.می مدرس برگزار 2که با حضور  است نفر 21ظرفیت هر دوره حداکثر 
  است کامل و متوالی با احتساب زمان آزمون روز2مدت زمان دوره. 
 است 01ونداشتن نمره زیر 04دوره کسب حداقل نمرهبوده وآزمون عملی پایان 02حداقل نمرهآزمون تئوری شرط قبولی در. 
  رسمی بعنوان طراح کارورز شرکت   دو مسابقه شرط قبولی را کسب نمایند موظف خواهند بود در    شرکت کنندگانی که در دوره 

 )اخذ شرایط مطلوب در مسابقات بعنوان کارورز الزامی است( ایند.نم
 ،گردد.می ی مربوطه اعالمهادر بخشنامه بدیهی است هرگونه تغییر 
 گردد.دوکوهستان با هم برگزار وبرای واجدین شرایط یک حکم واحد صادر می 3این دوره الزاماً بادوره داوری درجه 
 99-ص0101و  99-ص0112و  99-ص0110ای شناسه هتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

********************  
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 صعودهای ورزشی 2نامه برگزاری دوره تربیت طراح مسیر درجه شیوه

 

 نیاز دورهپیش

 ؛نامسال تمام، در روز ثبت 22دارا بودن حداقل سنّ  .0

 ؛ای داوطلبان مردنام برمشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .2

 که دو سال از تاریخ صدور حکم آن گذشته باشد؛ صعودهای ورزشی 3دارا بودن مدرک طرّاحی مسیر درجة  .3

 ارائه گواهی حضور در آخرین دوره بازآموزی؛ .4

 ؛طراح با سوابق مطلوببه عنوان مناسبتی استانی و یا کشوری  رسمیمسابقه  3حضور در ارائه گواهی  .5

 ؛صعودهای ورزشی 2زمون ورودی دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة شرکت و قبولی در آ .6

 ؛آشنایی با زبان انگلیسی .7
 ؛آشنایی با رایانه .8

 .دهستن صعودهای ورزشی کمیتهبا هماهنگی  در مسابقات رسمی تمامی قبو ل شدگان ملزم به گذراندن دوره کارورزی .9

 

 اه داشته باشدربایست به همنام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.صعودهای ورزشی که مرجعی ذی 3یک برگ روگرفت )فتوکپی( ازمدرک طرّاحی درجة .0

 بایستحکم رسمی طرّاح مسیر در مسابقاتی که شرکت نموده است. این احکام را می 3یک برگ روگرفت )فتوکپی( از هر  .2
 صالح برابر اصل نموده باشد.مرجعی ذی

 روبرگ وضعیت نظام وظیفه  .3

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استاننامه از هیئت کوهمعرّفی .4

 ؛اصل کارت ملّی .5
 ؛اصل کارت بازآموزی .6

 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .7
 ؛3×4رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام یک .8
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .9
 ؛ (فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی سیونثبت نام از طریق پرتال فدرا .01
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 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره
 تعداد نوع ردیف تعداد نوع ردیف
0 Harness )00 عدد 0 )صندلی GriGri عدد 0 گری()گری 
2 Quick Draw )عدد 0 دریل شارژی 02 عدد 4 )کوئیک درا 
3 Jumar )یومار( 03 عدد 0 Helmet )عدد 0 )کاله ایمنی 
 عدد 0 کیسه پودر 04 عدد 0 ابزار حمایت 4
 رنگ 4 چسب رنگی 05 عدد0 سانت 021و سانت 61اسلینگ 5
  پوشاک مناسب فصل 06 عدد 0 فرچه 6
 عدد 0 سانت 021اسلینگ  07 عدد 2 کارابین پیچ 7
  ، کیف کمکهای اولیهلوازم التحریر 08 عدد 0 ، دریل شارژی07آچار  8
 نفر 3متر هر  51 01,2طناب  09 عدد 0 8و6آچار آلن  9
  تغذیه زمان دوره 21 جفت 0 کفش سنگ نوردی 01

 

 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل
 ؛صعود سرطناب دارای ایمنی الزم دیوارۀ مناسب .0
 ؛و پرینتر های مختلفیک مخصوص آن در رنگچند عدد ماژ ،سفید(برد )تختهوایترایانه، لوازم کمک آموزشی؛  .2

 ؛محیط مناسب جهت برگزاری دروس تئوری دوره .3

 ویدئو پروژکشن. .4

 

 شرایط ویژة برگزاری دوره
و  5.12dبرای آقایان صعودهای ورزشی، در صعود سرطناب،  2سختی مسیر آموزشی دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة درجه .0

در مقیاس  +6cو بانوان  7bبرای آقایان ( Boulderingسنگ کوتاه ) و در صعود YDSدر مقیاس  5.12bبانوان 
Fontainebleau  )است)فرانسوی. 

مدرّس صعودهای  2که با حضور  استنفر  01صعودهای ورزشی، حداکثر  2ظرفیت هر دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  .2
 شود.یاین دوره همزمان با یکی از مسابقات رسمی برگزار م شود.ورزشی برگزار می

 است. کاملروزِ  3صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون،  2طول دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  .3

 اند به صورت همزمان با یکی از مسابقات رسمی برگزار گردد.تومیاین دوره   .4

 وانبه عن کوهنوردی و صعودهای ورزشی رسمی فدراسیونتحت نظارت مسابقه استانی یا کشوری  0حضور در حداقل  .5
 .و کسب شرایط مطلوب کارورز

 .است 01ونداشتن نمره زیر 04دوره کسب حداقل نمرهبوده وآزمون عملی پایان 02حداقل نمرهآزمون تئوری شرط قبولی در .6

 

 99-ص0101و 99-ص0112و  99-ص0110ی هاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 
 

********************  
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 صعودهای ورزشی 9ه برگزاری دوره تربیت طراح مسیر درجه نامشیوه
  

 نیاز دورهپیش
 ؛نامسال تمام، در روز ثبت 24دارا بودن حداقل سنّ  .0

 ؛نام برای داوطلبان مردمشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .2

 ن گذشته باشد؛که دو سال از تاریخ صدور حکم آ صعودهای ورزشی 2دارا بودن مدرک طرّاحی مسیر درجة  .3

 حضور در آخرین دوره بازآموزی؛ .4

دهای نوردی و صعو فدراسیون کوه  مسیر از  طراحبا حکم رسمی   کشوری مناسبتی، استانی و یا    مسابقة  2حضور در حداقل   .5
 ورزشی.

 ؛صعودهای ورزشی 0شرکت و قبولی در آزمون ورودی دورۀ تربیت طرّاح مسیر درجة  .6

 ؛آشنایی کافی با زبان انگلیسی .7
 ؛شنایی کافی با رایانهآ .8

شدگان ملزم به گذراندن دوره کارورزی   .9 سمی    تمامی قبو ل  سابقات ر شی    کمیتهبا هماهنگی در یکی از م   صعودهای ورز
 .هستند

 

 داشته باشد همراهبایست به نام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت
 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.زشی که مرجعی ذیصعودهای ور 2)فتوکپی( از مدرک طرّاحی درجة  رونوشتیک برگ  .0

شت یک برگ  .2 ست. این احکام را             2)فتوکپی( از هر  رونو شرکت نموده ا سابقاتی که  سیر در م سرطرّاح م سمی  حکم ر
 صالح برابر اصل نموده باشد.بایست مرجعی ذیمی

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استاننامه از هیئت کوهمعرّفی .3

 نظام وظیفه  وضعیت رونوشت .4

 ؛اصل کارت ملّی .5
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .6
 ؛اصل کارت بازآموزی .7

 ؛4x3رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام یک .8
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .9

 ؛ (فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .01
 

 و شرایط ویژة برگزاری دورهمورد نیاز داوطلب عمومی  ،وسایل انفرادی
شی برگزار می   کمیتهکه این دوره توسط  نظر به این سایل انفرادی و عمومی مورد نیاز داوطلب و     صعودهای ورز سبب، و شود، به همین 

 ربط اعالم خواهد گردید.های ذینامههمچنین شرایط ویژۀ برگزاری دوره، متعاقباً و در بخش
 

 99-ص0101و  99-ص0112و  99-ص0110شناسه  یهاه و رعایت کامل مفاد کاربرگتوج 
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 و درای تولینگیخ نوردی  3نامه برگزاری دوره تربیت داور درجه شیوه
 پیش نیازهای دوره

 سال تمام،در روز ثبت نام. 21دارا بودن حداقل سن  .0
 )مختص داوطلبان مرد( ت نظام وظیفه در روز ثبت ناممشخص بودن وضعی .2
 صعودهای ورزشی نوردی و درای تولینگ و یا یخکارآموزی مقدماتی دارا بودن یکی از احکام  .3
 )حداقل دیپلم( دارا بودن آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده. .4
 یخ نوردی و درای تولینگ 3شرکت و قبولی در آزمون ورودی داوری درجه  .5

 نیاز هنگام ثبت نام در دورهمدارک مورد 
 نوردی و درای تولینگ و یا صعودهای ورزشی یخکارآموزی مقدماتی احکام ازیکی ازیک برگ رونوشت  .0
 از آخرین مدرک تحصیلی همراه با تائید رسمییک برگ رونوشت  .2
 (مرد داوطلبان مختص)مدرک وضعیت نظام وظیفهنوشت رو  .3
 مربوطه عودهای ورزشی استانارائه معرفی نامه از هیئت کوه نوردی و ص .4
 ارائه اصل و رو گرفت کارت ملی .5
 اصل بیمه ورزشی سال جاری .6
 جدید3×4قطعه عکس  یک .7
 )جسمی و روحی( پزشکی ارائه گواهی صحت و سالمت .8

  (فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .9

 ره:وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت میزبانی دو
ک، ماژی، دوایت بره، ( رایان.....دارا بودن فضا مناسب جهت برگزاری دوره )میز و صندلی،سرویس بهداشتی،وسایل مربوط به گرمایش و سرمایش و       

 دوربین عکاسی و فیلم برداری (، ی داوری)دیواره سنگ نوردی داخل سالنهادیواره محدود برای ارائه مثال، پرینتر، پروژکشنویدیو 
 

 ه*توج
 ()بروی سنگ یا یخ در صورت مهیا بودن منطقه مناسب در طبیعت میتوان بخشی از دوره را بر روی مسیرهای طبیعی برگزار نمود.

 وسایل انفرادی جهت حضور در دوره:
 کرامپون)در صورتی که بخشی از دوره در شرایط یخ نوردی برگزار گردد(ی، کاله ایمن .0
 دستی زیری، ساعت مچ، مان گیر دستیت، زسو .2
 کفش و پوشاک مناسب فصل .3
 (..........خط کش و چند رنگ خودکار وماژیک، افزار کامل)کاغذ،مداد، و نوشت .4
 همراه داشتن لپ تاپ در صورت امکان .5
 کیف کمکهای اولیه .6

 یخ نوردی و درای تولینگ: 3شرایط برگزاری دوره تربیت داور درجه
  گردد.می رس داوری برگزارمد 0که با حضور  است نفر 21ظرفیت هر دوره حداکثر 
  است روز کامل و متوالی با احتساب زمان آزمون3مدت زمان دوره. 
 است 01ونداشتن نمره زیر 04دوره کسب حداقل نمرهبوده وآزمون عملی پایان 02حداقل نمرهآزمون تئوری شرط قبولی در. 
 کارورز از مسابقات رسمی بعنوان داورحداقل یکی ر شرط قبولی را کسب نمایند موظف خواهند بود د شرکت کنندگانی که در دوره

 شرکت نمایند.)اخذ شرایط مطلوب در مسابقات بعنوان کارورز الزامی است(
 99-ص0101و  99-ص0112و  99-ص0110شناسه  یهاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 
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 11-ص  9029شماره شناسه 

 )اسکای رانینگ(دوی کوهستان  3ت داور درجه نامه برگزاری دوره تربیشیوه
 پیش نیاز دوره 

 .سال تمام، در روز ثبت نام 45سال و حداکثر  22دارا بودن حداقل سن  -0
 .مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت نام برای داوطلبان مرد -2
 مربی راهنمای سطح باشگاه.کوه پیمایی، سنگنوردی، برف و یخ، و یا  3دارا بودن یکی از احکام مربیگری درجه  -3
 دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در روز ثبت نام -4
 داشتن آمادگی جسمانی و آمادگی صعود )کوهنوردی( در زمان برگزاری دوره و کارورزی در مسابقات -5
 .متر 3511شرکت در آزمون ورودی دوره شامل آمادگی جسمانی، فنی، تئوری و توانایی صعود به یک قله حداقل  -6
 آشنایی با کامپیوتر. -7

 بایست ارائه نمایدمی مدارکی که داوطلب هنگام ثبت نام
که مربی راهنمای سطح باشگاه برف و یخ یا  ،سنگنوردی ،کوه پیمایی 3یک برگ رونوشت از یکی از احکام مربیگری درجه  -0

 .صالح آن را برابر اصل نموده باشدمرجعی ذی
 که مرجعی ذیصالح آن را برابر اصل نموده باشد.( )حداقل دیپلمیک برگ رونوشت از آخرین مدرک تحصیلی  -2
 .(مرد داوطلبان مختص) رو گرفت مدرک وضعیت نظام وظیفه -3
 .معرفی نامه از هیات مربوطه -4
 .اصل و رونوشت کارت ملی -5
 .اصل کارت بیمه ورزشی سال جاری -6
 .3×4یک قطعه عکس  -7
 .ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( -8
 .(فنی وکارآموزان ،ام از طریق پرتال فدراسیون در هر مقطع )کادر آموزشیثبت ن -9

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت میزبانی دوره
یک بسته( ویدئو  A4) کاغذ، (مخصوص وایت برد در رنگهای مختلف چند عدد ماژیک ،وایت بردلوازم کمک آموزشی )، لپ تاپ، پرینتر

 ی اداری جهت برگزاری دورههای دروس تئوری و انجام هماهنگیپروجکشن، محیط مناسب جهت برگزار
 لوازم عمومی مورد نیاز دواطلب شرکت در دوره

کیف  ،، یک عدد کارابین پیچ(متر 6میلی متر به طول  7طناب انفرادی ) قطر  ،باتون ،پوشاک مناسب فصل ،کوله پشتی و کفش مناسب
یی که فاقد های پی اس)در صورت امکان(، لوازم انفرادی و شب مانی برای دورهج نوشت افزار، زیر دستی، کمکهای اولیه شخصی،

 هستند. خوابگاه
 شرایط برگزاری دوره 

  گردد.می مدرس برگزار 2که با حضور  است نفر 31ظرفیت هر دوره حداکثر 
  است روز کامل و متوالی با احتساب زمان آزمون 2مدت زمان دوره. 
 است 01ونداشتن نمره زیر 04دوره کسب حداقل نمرهبوده وآزمون عملی پایان 02حداقل نمرهآزمون تئوری شرط قبولی در. 
 رسمی بعنوان طراح کارورز شرکت دو مسابقهشرط قبولی را کسب نمایند موظف خواهند بود در  شرکت کنندگانی که در دوره 

 )اخذ شرایط مطلوب در مسابقات بعنوان کارورز الزامی است( نمایند.
 گردد.می ی مربوطه اعالمهادر بخشنامه است هرگونه تغییر، بدیهی 
 گردد.دوکوهستان با هم برگزار وبرای واجدین شرایط یک حکم واحد صادر می 3این دوره الزاماً بادوره داوری درجه 
 99-ص0101و  99-ص0112و  99-ص0110های شناسه توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 
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 11-ص  9022اره شناسه شم
 

 صعودهای ورزشی 3نامه برگزاری دوره تربیت داور درجه شیوه
 نیاز دورهپیش

 .نامسال تمام، در روز ثبت 21دارا بودن حداقل سنّ  .0
 .نام برای داوطلبان مردمشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .2
 .رفتة صعودهای ورزشیدارا بودن حکم کارآموزی پیش .3
 نام.دن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در روز ثبتدارا بو .4
 شرکت در آزمون ورودی و کسب امتیاز الزم جهت حضور در دوره. .5
 .هستند صعودهای ورزشی کمیتهتمامی قبول شدگان ملزم به گذراندن دوره کارورزی با هماهنگی  .6

 اه داشته باشدمربایست به هنام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت
صالح آن را برابر اصل نموده   رفتة صعودهای ورزشی که مرجعی ذی  برگ روگرفت )فتوکپی( از حکم کارآموزی پیشیک  .0

 باشد.
 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.یک برگ روگرفت )فتوکپی( از آخرین مدرک تحصیلی که مرجعی ذی .2
 روگرفت وضعیت نظام وظیفه  .3
 ؛ی ورزشی استاننوردی و صعودهانامه از هیئت کوهمعرّفی .4
 ؛اصل کارت ملّی .5
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .6
 ؛4x3رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام یک .7
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .8
 ؛ (فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .9

 ر دورهوسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب د
 (؛Digital Chronometer) سنج رقمیعدد زمان یک .0
 و زیر دستی؛افزار نوشت .2
 پوشاک و کفش مناسب ورزشی و لوازم شخصی؛ .3
 ؛رایانه )لپ تاپ( .4

 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل
 سازی صعود؛برای شبیهدیوارۀ مناسب  .0
 و پروژکشنویدئو ؛های مختلفسفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ)تخته بردوایترایانه، لوازم کمک آموزشی،  .2

 پرینتر
  های اداری جهت برگزاری دوره.محیط مناسب جهت برگزاری دروس تئوری دوره و انجام هماهنگی .3

 شرایط ویژة برگزاری دوره
مدرّس صعودهای ورزشی  یکحضور  که با استنفر  25صعودهای ورزشی، حداکثر  3ظرفیت هر دورۀ تربیت داور درجة  .0

 شود.برگزار می
با  تواندمی . )زمان آزموناست متوالی روزِ 3با احتساب زمان آزمون صعودهای ورزشی،  3طول دورۀ تربیت داور درجة  .2

 (.شودهماهنگی تعیین می
نظر رئیس هئیت داوری و و قبولی در کارگاه عملی، مبتنی بر  04شرط قبولی در آزمون پایان دوره، کسب حداقلّ نمرۀ  .3

 .است ناظر مسابقات رسمی
 و اخذ شرایط مطلوب. کارورز داورحضور در حداقل یک مسابقه رسمی به عنوان  .4

 99-ص0101و  99-ص0112و  99-ص0110ی شناسه هاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 
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 11-ص  9023شماره شناسه 
 

 صعودهای ورزشی 2تربیت داور درجه  نامه برگزاری دورهشیوه
 نیاز دورهپیش

 ؛نامسال تمام، در روز ثبت 23دارا بودن حداقل سنّ  .0
 ؛نام برای داوطلبان مردمشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .2
 ؛صعودهای ورزشی 3دارا بودن مدرک داوری درجة  .3
 ؛حضور در آخرین دوره بازآموزی .4
 ؛صعودهای ورزشی 2دورۀ تربیت داور درجة  یورود شرکت و قبولی در آزمون .5
 (؛Officeو  Excel)برنامه  رایانهو  آشنایی با زبان انگلیسی .6
 ؛مسابقه با گزارش مثبت از رئیس هیئت داوری 3داشتن تجربه عملی در حداقل .7
 ؛آمادگی جسمانی .8
 حت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(؛ارائه گواهی ص .9

 .هستند صعودهای ورزشی کمیتهدن دوره کارورزی با هماهنگی تمامی قبو ل شدگان ملزم به گذران .01
 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت

 ؛صالح آن را برابر اصل نموده باشدصعودهای ورزشی که مرجعی ذی 3یک برگ روگرفت )فتوکپی( از مدرک داوری درجة  .0
 روگرفت وضعیت نظام وظیفه؛ .2
 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استاننامه از هیئت کوهفیمعرّ .3
 ؛اصل کارت ملّی .4
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .5
و  نوردیاسیون کوهفدر یا نوردی و صعودهای ورزشی استان واز هیئت کوه داوربا حکم رسمی رسمی  مسابقة 2حضور در  .6

 .و اخذ شرایط مطلوب صعودهای ورزشی
 3بر حضور در مسابقات رسمی و یا بازآموزی و هماهنگی در مقطع درجه ارائه مدارکی دال  .7
 ؛4x3رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام یک .8
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .9

 ؛ (فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .01

 رهوسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دو
 (؛Digital Chronometer) سنج رقمیعدد زمان یک .0
 و زیر دستی؛افزار نوشت .2
 پوشاک و کفش مناسب ورزشی و لوازم شخصی؛ .3
 رایانه )لپ تاپ(؛  .4

 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل
 سازی صعود؛برای شبیهدیوارۀ مناسب  .0
 و پرینتر پروژکشنویدئو ؛های مختلفسفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگختهبرد )توایترایانه، لوازم کمک آموزشی،  .2
 های اداری جهت برگزاری دوره.محیط مناسب جهت برگزاری دروس تئوری دوره و انجام هماهنگی .3

 دورهبرگزاری شرایط 
 گردد.می درس برگزارکه با حضور یک م است نفر 05صعودهای ورزشی حداکثر  2ظرفیت هر دوره تربیت داور درجه  .0
 .روز متوالی است 2مدت دوره با احتساب آزمون  .2
 و اخذ شرایط مطلوب. حضور در حداقل یک مسابقه رسمی به عنوان طراح کارورز .3
و قبولی در کارگاه عملی، مبتنی بر نظر رئیس هئیت داوری و  04شتترط قبولی در آزمون پایان دوره، کستتب حداقلّ نمرۀ  .4

 .ستاناظر مسابقات رسمی 
 

 99-ص0101و  99-ص0112و  99-ص0110ی شناسه هاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 
 

******************** 
  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

45 

 11-ص  9024شماره شناسه 

 )اسکای رانینگ(دوی کوهستان  2نامه برگزاری دوره تربیت داور درجه شیوه
 پیش نیاز دوره

 روز ثبت نام.سال تمام، در  45سال و حداکثر  22دارا بودن حداقل سن  -0
 مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت نام برای داوطلبان مرد. -2
 کوه پیمایی، سنگنوردی، برف و یخ، و یا مربی راهنمای سطح باشگاه. 3دارا بودن یکی از احکام مربیگری درجه  -3
 دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در روز ثبت نام -4
 )کوهنوردی( در زمان برگزاری دوره و کارورزی در مسابقات داشتن آمادگی جسمانی و آمادگی صعود -5
 متر. 3511شرکت در آزمون ورودی دوره شامل آمادگی جسمانی، فنی، تئوری و توانایی صعود به یک قله حداقل  -6
 آشنایی با کامپیوتر. -7

 بایست ارائه نمایدمی مدارکی که داوطلب هنگام ثبت نام
نوردی و فدراسیون کوه یا نوردی و صعودهای ورزشی استان واز هیئت کوه داور با حکم رسمیرسمی  مسابقة 2حضور در  -0

 و اخذ شرایط مطلوب. صعودهای ورزشی
 یک برگ رونوشت از آخرین مدرک تحصیلی )حداقل دیپلم( که مرجعی ذیصالح آن را برابر اصل نموده باشد. -2
 .(مرد داوطلبان مختص)رو گرفت مدرک وضعیت نظام وظیفه  -3
 امه از هیات مربوطه.معرفی ن -4
 اصل و رونوشت کارت ملی. -5
 اصل کارت بیمه ورزشی سال جاری. -6
 .3×4یک قطعه عکس  -7
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(. -8
 ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون در هر مقطع )کادر آموزشی، فنی وکارآموزان(. -9

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت میزبانی دوره
یک بسته( ویدئو  A4) کاغذ، (مخصوص وایت برد در رنگهای مختلف چند عدد ماژیک ،وایت بردلوازم کمک آموزشی )، پ، پرینترلپ تا

 ی اداری جهت برگزاری دورههاپروجکشن، محیط مناسب جهت برگزاری دروس تئوری و انجام هماهنگی
 لوازم عمومی مورد نیاز دواطلب شرکت در دوره

کیف  ،، یک عدد کارابین پیچ(متر 6میلی متر به طول  7طناب انفرادی ) قطر  ،باتون ،پوشاک مناسب فصل ،اسبکوله پشتی و کفش من
یی که فاقد هاجی پی اس)در صورت امکان(، لوازم انفرادی و شب مانی برای دوره نوشت افزار، زیر دستی، کمکهای اولیه شخصی،

 هستند. خوابگاه
 شرایط برگزاری دوره 

 گردد.می مدرس برگزار 2که با حضور  است نفر 31وره حداکثر ظرفیت هر د 
  است روز کامل و متوالی با احتساب زمان آزمون 2مدت زمان دوره. 
 است 01ونداشتن نمره زیر 04دوره کسب حداقل نمرهبوده وآزمون عملی پایان 02حداقل نمرهآزمون تئوری شرط قبولی در. 
 رسمی بعنوان طراح کارورز شرکت دو مسابقهرا کسب نمایند موظف خواهند بود در  شرط قبولی شرکت کنندگانی که در دوره 

 )اخذ شرایط مطلوب در مسابقات بعنوان کارورز الزامی است( نمایند.
 ،گردد.می ی مربوطه اعالمهادر بخشنامه بدیهی است هرگونه تغییر 
 گردد.برای واجدین شرایط یک حکم واحد صادر میدوکوهستان با هم برگزار و 2این دوره الزاماً بادوره طراحی درجه 
 99-ص0101و  99-ص0112و  99-ص0110های شناسه توجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

********************  
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 11-ص  9020شماره شناسه 
 

 صعودهای ورزشی 9نامه برگزاری دوره تربیت داور درجه شیوه
 نیاز دورهپیش

 ؛نامل تمام، در روز ثبتسا 26دارا بودن حداقل سنّ  .0
 ؛نام برای داوطلبان مردمشخّص بودن وضعیت نظام وظیفه در روز ثبت .2
 ؛صعودهای ورزشی 2دارا بودن مدرک داوری درجة  .3
 ؛صعودهای ورزشی 0شرکت و قبولی در آزمون ورودی دورۀ تربیت داور درجة  .4
 ؛آشنایی کافی با رایانهو  آشنایی کافی با زبان انگلیسی .5
 .مسابقه رسمی با شرایط مطلوب 3ربه عملی در شتن تجدا .6
 آمادگی جسمانی .7
  ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .8
 .هستند صعودهای ورزشی کمیتهل شدگان ملزم به گذراندن دوره کارورزی با هماهنگی تمامی قبو .9

 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت
 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.صعودهای ورزشی که مرجعی ذی 2)فتوکپی( از مدرک داوری درجة  رونوشتیک برگ  .0
 وضعیت نظام وظیفه  رونوشت .2
 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استاننامه از هیئت کوهمعرّفی .3
 ؛اصل کارت ملّی .4
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .5
 ؛اصل کارت بازآموزی .6
 ؛3×4رخ جدید، در قطعِ عه عکس تمامقط یک .7
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی(  .8
 ؛ (فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .9

 وسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره
 (؛Digital Chronometer) سنج رقمیعدد زمان یک .0
 دستیو زیر افزار و  نوشت .2
 پوشاک و کفش مناسب ورزشی و لوازم شخصی؛ .3
 رایانه )لپ تاپ(؛  .4

 عمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل
 دیواره مناسب برای شبیه سازی صعود؛  .0
 و پرینتر شنپروژکویدئو ؛های مختلفسفید( و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگبرد )تختهوایترایانه، لوازم کمک آموزشی،   .2
 های اداری جهت برگزاری دوره.محیط مناسب جهت برگزاری دروس تئوری دوره و انجام هماهنگی  .3
 دوره برگزاریشرایط   .4
 .گرددمی که با حضور یک مدرس برگزار است نفر 01صعودهای ورزشی حداکثر  0ظرفیت هر دوره تربیت داور درجه  .0
 .روز متوالی است 2مدت دوره با احتساب آزمون  .2
 و اخذ شرایط مطلوب. حضور در حداقل یک مسابقه رسمی به عنوان طراح کارورز .3
، مبتنی بر نظر رئیس هئیت داوری و و قبولی در کارگاه عملی 04شتترط قبولی در آزمون پایان دوره، کستتب حداقلّ نمرۀ   .4

 .است ناظر مسابقات رسمی
 

 99-ص0101و  99-ص0112و  99-ص0110ی شناسه هاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 
 

******************** 
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 11-ص  9026شماره شناسه 
 

 صعودهای ورزشی و بازآموزی هماهنگیی هادوره

 

 گفتارپیش

سه سال تعیین شده است.      ، طراحی و داوریگریهای ورزشی جاری کشور، اعتبار آموزشی مدارک مربّی   نامهبا توجّه به آیین

سبب  شرکت در دوره ند در دورهکه فرد بتوابرای این بدین  ست.  های متمادی به آموزش بپردازد، وی ملزم به  های بازآموزی ا

 شود.روزرسانی اطّالعات تخصّصی در رشتة مورد نظر پرداخته میهای بازآموزی به بهدر دوره

  بّیان، بلکه طرّاحان مسیرتنها مرنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران، با توجّه به این موضوع، نهفدراسیون کوه

 های بازآموزی رشتة متبوع خود نموده است.و داوران مسیر خود را نیز ملزم به حضور در دوره

شرکت در این دوره   سیر و داوران با  شتن تجربیات خود، در طی روند بازآموزی با     مربّیان، طرّاحان م شتراک گذا ضمن به ا ها، 

سایر هم نظرات و دیدگاه شده و هم     کاران خهای  شنا  شور آ ست ود در ک آوردهای جدید چنین به بحث و تبادل نظر دربارۀ د

 پردازند.آموزشی و عملی رشتةخود می

های کاری استتت. چرا که در این آهنگی مربّیان، طرّاحان و داوران در زمینههای همبدیهی استتت که یکی از ثمرات این دوره

آهنگی در سازی نظرات و تجربیات و هم سان دانش روز از یک مجرای واحد، یکدیگر و کسب  ها با حضور در کنار یک دوره

 پذیرد.باورهای مختلف صورت می

نوردی و صعودهای ورزشی اعالم و   صعودهای ورزشی فدراسیون کوه    کمیتههای بازآموزی در هر سطحی را تنها  تمامی دوره

ها را برعهده بگیرند، بدیهی استتت که دراین الم آمادگی، میزبانی دورهتوانند با اعهای کشتتور مینماید. امّا استتتانبرگزار می

 دار خواهند بود.خورصورت از امتیازات میزبانی بر

 گردد.های منظوم اعالم میشرایط و جزئیات در زمان مقتضی در بخشنامه

های توانند در دورهمی کت نمایندشر  ی بازآموزی و هماهنگی سراسری نتوانند  هابدیهی است افرادی که به هر دلیلی در دوره 

 شود شرکت نمایند.می میان دوره ای که با درخواست نهادهای متقاضی برگزار

******************** 
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 11-ص  9027شماره شناسه 
 

 مربیان صعودهای ورزشی و بازآموزی هماهنگیهای نامه برگزاری دورهشیوه

 

 مقدّمه

های سایر مربّیان کشور آشنا شده و همچنین     من به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در طی روند آموزش با نظرات و دیدگاه  ها، ض مربّیان با شرکت در این دوره 

 گیرد.ها مورد بحث و تبادل نظر قرار میآوردهای جدید آموزشی و عملی در این دورهدست

هایی استتت ستتان دروس عملی و نظری در قالب طرح درسن در زمینه تدریس یکآهنگی و بارآموزی مربّیاها همیکی از بزرگترین اهداف برگزاری این دوره

سیون کوه  ست. هم    که فدرا شی ارائه نموده ا صعودهای ورز ضور موفّق در دوره   نوردی و  سمانی و علمی مربّیان برای ح شی، از  چنین حفظ آمادگی ج های آموز

های پایان دورۀ بازآموزی، کنندگان و بر مبنای نمرۀ دریافتی ایشتتان در آزمونهای شتترکتمندیاندیگر اهداف این دوره استتت. در پایان دوره و با توجّه به تو

شوند. مدرّس شخصی است که مسئولیت فنّی و تدریس در دوره را مستقیماَ برعهده دارد عنوان مدرّس و یا مربّی میایشان مفتخر به دریافت کارت آموزشی به 

 پردازد.مدرّس در دوره به تدریس می و مربّی فردی است که زیر نظر

در  توانند به عنوان مربّیشتتوند، تا برگزاری اوّلین دورۀ بازآموزی فقط میگری میکستتانی که بین دو دورۀ بازآموزی ستتراستتری موفق به دریافت مدرک مربّی

 .شرکت نمایند بایست در اوّلین دورۀ بازآموزیدوره حضور یابند و برای اخذ مجوّز آموزش مستقل خود می

 

 نیاز دورهپیش

 ؛منطبق با سطح دورۀ بازآموزی در حال برگزاریو یخ نوردی گری صعودهای ورزشی دارا بودن مدرک مربّی .0

 

 راه داشته باشدبایست به همنام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت

که  ،سطح دورۀ بازآموزی در حال برگزاری  منطبق با ،صعودهای ورزشی   مربیگری)فتوکپی( از مدرک  رونوشت یک برگ  .0
 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.مرجعی ذی

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استاننامه از هیئت کوهمعرّفی .2

 ؛اصل کارت ملّی .3
 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .4
 ؛3×4رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام 2 .5
 فید در امر آموزش ارائه گواهی مستند مبنی بر فعالیت م .6
 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .7
 ؛ (فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .8
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 هاوسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

راه بیاورند. هماند را بهت مربّی که در آن شرکت نمودهاند تا وسایل انفرادی مورد نیاز در آخرین دورۀ آموزشی تربیکنندگان موظّفشرکت

ست که تغییرات الزم با توجّه به زمان برگزاری دورۀ بازآموزی به  سیون کوه  نامهصورت بخش بدیهی ا سمی ازطریق فدرا وردی و نهای ر

 صعودهای ورزشی اعالم خواهد شد.

 

 ی دورهعمومی مورد نیاز برای برگزار ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 هماهنگی اداری؛ .0

 ؛نوردی مناسب در طبیعت )درصورت نیاز(محیط سنگ .2

 ؛دیوارۀ مناسب تمرین .3

 ؛ختلفهای مو چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ ، پرینترپروژکشن، ویدئو سفید(برد )تختهوایترایانه، لوازم کمک آموزشی؛  .4

 یط مناسب جهت برگزاری دروس تئوریمح .5

 

 هاهشرایط ویژة برگزاری دور

 مدرّس الزامی است. 2نفر، حضور  25ازای هر در هر دورۀ بازآموزی مربّیان صعودهای ورزشی، به .0

 .است کاملروزِ  2آهنگی مربّیان صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون، های بازآموزی و همطول دوره .2

 گردد.این دوره به صورت متوالی برگزار می .3

 در آزمون 02های عملی و حداقل معدّل     در آزمون 04ی این دوره، کستتتب حداقل معدّل    در آزمون پایان   پایه   مالک قبولی .4

 ها است.در تمامی آزمون 01تر از کتبی دروس نظری و نداشتن نمرۀ کم

 گردد.های مربوطه اعالم مینامههرگونه تغییر در بخش .5

 

 

 

 

 
 99-ص0120و  99-ص0112و  99-ص0110شناسه  یهاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 
******************** 
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 11-ص  9028شماره شناسه 
 

 طراحان مسیر و بازآموزی آهنگیهای همنامه برگزاری دورهشیوه

 

 مقدّمه

سیر  احان مهای سایر طرّ ها، با نظرات و دیدگاهکردۀ خود در مسابقات و اردو ها ضمن به اشتراک گذاشتن تجربیات کسب    طرّاحان مسیر با شرکت در این دوره  

 گیرد.ها مورد بحث و تبادل نظر قرار میآوردهای جدید آموزشی و عملی در این دورهشوند. از محاسن این دوره همین بس که دستکشور آشنا می

های بازآموزی ضمن  دورهها است. در  ها، حفظ آمادگی جسمانی طرّاحان مسیر برای حضور موفّق در مسابقات و اردو    مند برگزاری این دورههای ارزشاز هدف

 خورد.آوردهای نوین، توان آمادگی جسمانی و فنی طرّاحان مسیر نیز محک میارائة دست

 شوند.کنندگان به دریافت کارت مجوّز فعّالیت میهای پایان دوره، شرکتها و درصورت کسب امتیاز الزم از آزموندر پایان دوره

 

 نیاز دورهپیش

 ؛حال برگزاریمنطبق با سطح دورۀ بازآموزی درو یخ نوردی  ، دوی کوهستانمسیر صعودهای ورزشیدارا بودن مدرک طرّاحی  .0

 

 داشته باشد همراهبایست به نام در دوره، میمدارکی که داوطلب، هنگام ثبت

منطبق با سطح دورۀ  دوی کوهستان و یخنوردی   ،)فتوکپی( از مدرک طرّاحی مسیر صعودهای ورزشی    رونوشت یک برگ  .0

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.که مرجعی ذی ،زآموزی در حال برگزاریبا

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استاننامه از هیئت کوهمعرّفی .2

 ؛اصل کارت ملّی .3

 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .4

 ؛3×4رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام یک .5

 طراحیارائه گواهی مستند مبنی بر فعالیت مفید در امر  .6

 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .7

 ؛ (فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .8
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 هاوسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

 ه همراهباند را که در آن شرکت نموده کنندگان موظّف اند تا وسایل انفرادی مورد نیاز در آخرین دورۀ آموزشی تربیت طرّاح مسیر    شرکت 

های رستتمی ازطریق فدراستتیون  نامهصتتورت بخشبیاورند. بدیهی استتت که تغییرات الزم با توجّه به زمان برگزاری دورۀ بازآموزی به

 نوردی و صعودهای ورزشی اعالم خواهد شد.کوه

 هاعمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 های اداری؛هماهنگی .0

 ،دیوارۀ مناسب تمرین .2

های و چند عدد ماژیک مخصوص آن در رنگ  ، پرینترپروژکشن ، ویدئو سفید( برد )تختهوایترایانه، لوازم کمک آموزشی؛   .3

 ؛مختلف

 یط مناسب جهت برگزاری دروس تئوری.مح .4

 هاشرایط ویژة برگزاری دوره

 مدرّس صعودهای ورزشی الزامی است. 0نفر، حضور  21ی هر ازاصعودهای ورزشی، به طراحاندورۀ بازآموزی  .0

با احتساب زمان  ، دوی کوهستان و یخ نوردیصعودهای ورزشی طرّاحان مسیرآهنگی های بازآموزی و همطول دوره .2

 .است کاملروزِ  2آزمون، 

 گردد.این دوره به صورت متوالی برگزار می .3

 در آزمون 02های عملی و حداقل معدّل   در آزمون 04کستتتب حداقل معدّل     در آزمون پایانی این دوره،   پایه   مالک قبولی .4

 هادر تمامی آزمون 01تر از کتبی دروس نظری و نداشتن نمرۀ کم

سکای رانینگ   هاشرایط برگزاری دوره  .5 ستان ) ا درای تولینگ و یخ نوردی در هنگام  ،(ی بازآموزی و هماهنگی دوی کوه

 .گرددمی مبرگزاری اعال

 گردد.های مربوطه اعالم میتغییر در بخشنامه هرگونه .6

 

 99-ص0120و  99-ص0112و  99-ص0110شناسه  یهاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

 

******************** 
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 11-ص  9021شماره شناسه 
 

  داوران و بازآموزی هماهنگیهای نامه برگزاری دورهشیوه
 

 مقدّمه

ودهای ورزشی در سطح جهان و به دنبال آن، تغییرات قوانین داوری و نیز تجربة برگزاری مسابقات جدید و متنوع در سطح با توجّه به رشد روزافزون رشتة صع

 شود.های بازآموزی در کلّیة سطوح داوری برگزار میروز بودن داوران، دورهجهان و کشور و لزوم به

چنین های سایر داوران کشور آشنا شده و هم    ات خود در مسابقات مختلف، با نظرات و دیدگاه ها ضمن به اشتراک گذاشتن تجربی   داوران با شرکت در این دوره 

 ها مورد بحث وتبادل نظر قرار دهند.آوردهای جدید این حیطه را در این دورهتوانند دستمی

رد. در پایان دوره نیز درصورت کسب امتیاز الزم در آزمون   خوهای بازآموزی، ضمن مرور موارد داوری، میزان تسلّط داوران بر قوانین داوری محک می  در دوره

 شود.پایانی دوره، کارت مجوّز فعّالیت به داوران اعطاء می

 نیاز دورهپیش

 ؛منطبق با سطح دورۀ بازآموزی در حال برگزاری ، دوی کوهستان و یخ نوردیدارا بودن مدرک داوری صعودهای ورزشی .0

 راه داشته باشدبایست به همم در دوره، مینامدارکی که داوطلب، هنگام ثبت

منطبق با سطح دورۀ بازآموزی دوی کوهستان و یخ نوردی ، )فتوکپی( از مدرک داوری صعودهای ورزشی رونوشتیک برگ  .0

 صالح آن را برابر اصل نموده باشد.که مرجعی ذی ،در حال برگزاری

 ؛نوردی و صعودهای ورزشی استاننامه از هیئت کوهمعرّفی .2

 ؛اصل کارت ملّی .3

 ؛اصل کارت بیمة ورزشی معتبر سال جاری .4

 ؛3×4رخ جدید، در قطعِ قطعه عکس تمام یک .5

 ارائه گواهی صحت و سالمت پزشکی )جسمی و روحی( .6

 ؛ (فنی وکارآموزان ،در هر مقطع )کادر آموزشی ثبت نام از طریق پرتال فدراسیون .7

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

53 

 هاوسایل انفرادی مورد نیاز داوطلب در دوره

یاورند. راه بهماند را بهاند تا وسایل انفرادی مورد نیاز در آخرین دورۀ آموزشی تربیت داور که در آن شرکت نموده   کنندگان موظّفتشرک 

ست که تغییرات الزم با توجّه به زمان برگزاری دورۀ بازآموزی به  سیون کوه  نامهصورت بخش بدیهی ا سمی ازطریق فدرا وردی و نهای ر

 ی اعالم خواهد شد.صعودهای ورزش

 

 هاعمومی مورد نیاز برای برگزاری دوره ، امکانات و تجهیزاتوسایل

 های اداری؛هماهنگی .0

 ؛دیوارۀ مناسب تمرین .2

ای هآن در رنگوچند عدد ماژیک مخصتتوص ، پرینترپروژکشتتن، ویدئو ستتفید()تختهبردوایتکمک آموزشتتی؛ رایانه، لوازم .3

 ؛مختلف

 س تئوری.یط مناسب جهت برگزاری درومح .4

 

 هاشرایط ویژة برگزاری دوره

 مدرّس صعودهای ورزشی الزامی است. 0نفر، حضور  31ازای هر در هر دورۀ بازآموزی داوران صعودهای ورزشی، به .0

 کامل است.روزِ 0صعودهای ورزشی با احتساب زمان آزمون،  داورانآهنگی های بازآموزی و همطول دوره .2

در تمامی  01از  کمترنداشتتتتن نمرۀ و  در آزمونتمام  04این دوره، کستتتب حداقل معدّل در آزمون پایانی  مالک قبولی .3

 شود.می مسئولیت داوران در مسابقات با توجه به سوابق و نمرات کسب شده در بازآموزی اعالم ها است.آزمون

سکای رانینگ  هاشرایط برگزاری دوره  .4 ستان ) ا  می در هنگام برگزاری اعالیخ نورد و (ی بازآموزی و هماهنگی دوی کوه

 .گرددمی

 گردد.های مربوطه اعالم میهرگونه تغییر در بخشنامه .5

 

 99-ص0120و  99-ص0112و  99-ص0110شناسه  یهاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ 

******************** 
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 11-ص  9030شماره شناسه 
 

 ی آموزشی صعودهای ورزشیهاساختار اجرایی دوره

 
. استشده صورت زیر، طرّاحی  های آموزشی صعودهای ورزشی به   زمان، ساختار کلی اجرایی دوره وری مناسب از امکانات و بهره ظورمنبه

سازی نحوۀ  های آموزشی و بهینه ها منجر به افزایش کیفیت دورهها به شکل زیر، ضمن جلوگیری از تداخل مسئولیت   بندی دورهتقسیم 
 ها خواهد شد.رهریزی این دومدیریت و برنامه

ستان    میزبانی هیأت هایی که به دوره شی ا صعودهای ورز شگاه  هاکوه نوردی و  شود، انتخاب و  ها و یا هر مرجع دیگری مانند با برگزار 
 .شوده، با هماهنگی فدراسیون انجام میانتصاب سرپرست دور

 

 

 های آموزشیدورهساختار 

 
  

(سرپرست فنی)ناظر 

کادر آموزشی دوره سرپرست دوره میزبان کارآموزان
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 11-ص  9039شماره شناسه 
 

 ی آموزشی هاشرح وظایف سرپرست دوره

 

 هاعریفت

نوردی و غیره که بنابر هدف و مقصود های کوهبه هر فعّالیّتی اعم از آموزشی، مسابقه، انتخابات تیمی، اردوهای تیمی، برنامه دوره:

شود، در این نوردی و صعودهای ورزشی کشور جمهوری اسالمی ایران، انجام میهای کوهسیون و هیئتکرد فدراخاصّی در حوزۀ عمل

 .گرددنامه، دوره اطالق میآیین

زاری هاد برگنآهنگی در هر دوره بنابر حکم مسئول دهی و هممنظور اداره، مدیریّت، سازمانبهشخصی است که  سرپرست سرپرست:

 گردد.دوره، انتخاب می

 

 شرایط احراز سرپرستی

 ، در هنگام صدور حکم سرپرستی.ال تمامس 25سنّ  دارا بودن حداقل .0

 جسمانی الزم و متناسب با اجرای دوره. توانمندی .2

 گیری به موقع.درایت کافی و توان تصمیم ،مدیریتی ةداشتن تجرب .3

 .متناسب با دوره علمی، فنی و تخصصی توانمندی .4

 از تاریخ پایان دوره باشد.بیش ماهکه تاریخ انقضای آن حداقل یک ورزشی معتبر  ةبیمدارا بودن  .5

 دارا بودن حسن شهرت اخالقی و انضباطی. .6

 دوره. تو داشتن نفوذ کالم به منظور افزایش کیفی ،کاری و تعاونهم ةتوانایی ایجاد روحی .7

 تسلّط کافی بر زبان تخصّصی و عمومی غالب و موردنیاز در دوره. .8

 بودن سالمت جسمی و روحی.دارا  .9

 

 ستسرپر وظایف شرح

رات قوانین و مقرّ ،هانامهچه که مطابق شیوهمسئولیت آنبوده و دهی هر دوره رکن مدیریت و سازمان باالترین ،سرپرست دوره .0

 برعهده اوست. ،در تمام طول دوره ،شوده وی واگذار میب

 رعایت کامل قوانین جاری کشور؛ .2

 ؛هاهای برگزاری هر دوره و عمل به مفاد آننامهاجرای دقیق شیوه .3



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

56 

چنین عوامل بومی و محلّی و مراجع مختلف و آن دوره؛ هم ویژه ناظربه ،با تمامی عوامل برگزاری دورهالزم وکافی هنگی آهم .4

 منظور تسهیل در اجرای هرچه بهتر دوره؛مرتبط با موضوع، به

 مربوط به دوره؛ گیری مکاتبات و انجام امور اداریپی .5

به ویژه امکانات  دورهو تا پایان آغاز از پیش ،دارک و تجهیز ضروریات مورد نیاز دورهتو ، برگزاریسازی مکان تالش در آماده .6

 ؛امدادی و پزشکی

 پیوست؛ طبق کاربرگ ،دقیق و مکتوب از دوره ،گزارش کامل ةتهی .7

طبق من ،موقع و مناسبخاذ تصمیم بهکنندگان و اتّچنین شرکتنظرهای دیگر عوامل برگزاری و همنهادها و نقطهبررسی پیش .8

 ؛ت موجودیشرایط و وضعبر 

 ورهد پایاناز پس ،ربطبه مقامات ذی ،موقع آناسناد و مدارک و تکمیل و تحویل به ،داری از تمامی اوراقنگه ۀت صحیح بر نحونظار .9

 ؛های الزمری، تغذیه، زمانبندی، بهداشت فردی و محیط، ایجاد نظم و هماهنگیبشامل تراو همینطور تمامی اتفاقات 

 آموز در دوره شرکت نمایند.انند به عنوان کارتومیسرپرست دوره ن .01

 تدارکات عمومی دوره در مواقع لزوم.و  نمودن تمامی امکانات، لوازم، تجهیزاتهیا م .00

 های الزم اداری، مانند هواشناسی و دیگر مراجع ذیربط.و پیگیریماهنگی ه .02

 چک لیست برنامه اجرایی.تهیه  .03

 های احتمالی.در مواقع اضطراری و وقوع بحران یرسانبرای اطالع های الزمبینییشپ .04

 عرفی، حقوقی و انضباطی.، شرعی، اخالقی ،اصول و مبانی فرهنگیرعایت  .05

 وزان.ارکان اجرایی دوره و کارآماز تمامی  عاتبانک اطالتهیه  .06

 .رسانیگروه مجازی جهت اطالعشکیل ت .07

 .دوره عهده دار یک مسئولیت است فقط دررپرست س .08

 

 

 99-ص0112و  99-ص0110شناسه  یهاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ  
 

********************  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

57 

 11-ص  9032شماره شناسه 
 

 )سرپرست فنی(ی آموزشی هاشرح وظایف ناظر دوره

 

 هاعریفت

صّی در حوزۀ عمل  به هر فعّالیّتی اعم از آموزشی، مسابقه، انتخابات تیمی، اردوهای تیمی و غی   دوره: کرد ره که بنابر هدف و مقصود خا

سیون و هیئت  سالمی ایران، انجام می       های کوهفدرا شور جمهوری ا شی ک صعودهای ورز نامه، دوره اطالق شود، در این آیین نوردی و 
 .گرددمی

 میتهک نهاد رئیسبنابر پیشاستت. حکم ناظر  ، مستئول نظارت دقیق بر کیفیّت و کمیّت برگزاری دوره شتخصتی استت که     ناظرناظر: 

 گردد.صادر میمربوطه و موافقت فدراسیون 

 

 شرایط احراز نظارت
 سال سنّ در زمان ابالغ حکم؛ 31حداقلّ  .0

 ؛3بوطه به دوره مذکور حداقل درجه داشتن مدرک مر .2
 مندی جسمانی متناسب با موضوع مورد نظارت؛توان .3

 افی در زمینة موضوع مورد نظارت؛تجربة ک .4
 ؛)دارای مجوز فعالیت( مندی علمی، فنّی و تخصّصی مرتبط با موضوع مورد نظارتتوان .5
 ؛داشتن بیمة ورزشی سال جاری .6
 داشتن حسن شهرت اخالقی و انضابطی در حوزۀ مورد عمل؛ .7

 بودن سالمت جسمی و روحی.دارا  .8

 

 وظایف شرح

 .امور فنّی و غیر فنّی آن، نظارت و کنترل دارد هبر همبا باالترین رکن فنی دوره و ناظر فردی مستقل از دوره بوده  .0

های مصتتوّب آن، آگاهی کامل داشتتته نامهبایستتت بر تمامی قوانین حاکم بر برگزاری دورۀ مورد نظارت و شتتیوهناظر می .2
 باشد.

 یک از عوامل اجرایی دوره، در هر مقامی که باشند، نیست.گویی به هیچناظر موظّف به پاسخ .3

 وانب را بنماید.بایست درخصوص وظایف محوّله کمال دقّت و رعایت تمامی جناظر می .4

کننده یا عامل اجرایی دوره، بایست با تذکّر مناسب، مانع انجام هر عمل منجر به آسیب جسمانی یا مرگ شرکتناظر می .5
 شود.

نظرهای وی را رعایت نمایند. درغیر بایستتت به تذکّر ناظر احترام گذاشتتته و نقطه: تمامی عوامل ازجمله ستترپستتت دوره می0تبصتترۀ 
ولیّت مستقیم عواقب ناشی از آن، برعهدۀ سرپرست و عامل مستقیم موضوع خواهد بود. مسلماً مراتب مذکور در گزارش        صورت مسئ  این

 ناظر قید خواهد شد.

 کنندگان و اهالی بومی نسبت به نحوۀ برگزاری دوره؛گیری نظرهای انتقادی یا اصالحی عوامل اجرایی، شرکتثبت و پی .6
 اسب با نوع دوره و مشاوره به سرپرست دوره، درصورت نیاز؛نظرهای الزم و منارائة نقطه .7
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ل و تبعات حاص  مورد اجرا بگذارد شده از طرف ناظر را به  نظرات ارائه است تا نقطه بایست  یم: بدیهی است که سرپرست دوره    2تبصرۀ  
 نظرات ناظر، مستقیماً متوجّه سرپرست دوره خواهد بود. از اجرا یا عدم اجرای نقطه

 بایست تمامی مراتب فوق را در گزارش خود منعکس نماید.: ناظر دوره می3تبصرۀ 

های آموزشی، ندارد. امّا درصوت مشاهدۀ تدریس اشتباه یا خارج از طرح درس،     ناظر حقّ دخالت در امر تدریس را در دوره .8
 ذکّر شود.بایست بالفاصه یا در زمانی مناسب و با درنظر گرفتن شأن مدرّس، مراتب را به وی متمی

دار نظارت بر آن شتده  موجب حکم مأموریّت صتادره، عهده ای استت که به محدودۀ مستئولیّت ناظر صترفاً مربوط به دوره   .9
شمار هایی که در مجاورت دورۀ تحت نظارت وی در حال اجراست از مصادیق تخلّف به است. بنابراین حضور ناظر در دوره  

 رفته و ممنوع است.

ست که ناظر      .01 سته ا شراف بر    شای سب را برای نظارت انتخاب نماید که درحین توجّه و ا ، هنگام برگزاری دوره، مکانی منا
 نحوۀ برگزاری، خللی در روند انجام آن ایجاد نگردد.

 بایست در تمامی مراحل برگزاری دوره، حضور کافی و مؤثّر داشته باشد.ناظر می .00

روز،  01های پیوست، در پایان دوره تهیّه و حداکثر ظرف بق کاربرگناظر موظّف است تا گزارش کامل نظارت بر دوره را ط .02
 مربوطه، تحویل نماید. کمیتهبه مسئول 

صرۀ   سهل      : ناظر می4تب ضعیّت دوره، دچار  سی خود از و ست در برر ست که گزارش خود را بر     بای ضروری ا شود، و  انگاری و یا اغراق ن
 وکاست ارائه نماید.کممبنای واقعیّت و بی

ضاء اظر مکلّف به ن .03 صه     ام شخّ ست ذیل اوراق و مدارک مربوطه و م ضاء و  ا صوف، مانع از ادای وظیفة  کاربرگ ام های مو
 قانونی ناظر در ارسال گزارش دوره ظرف مهلت قانونی نیست.

 همراه داشته باشد.ناظر موظّف است تا هنگام شرکت در دوره، حکم نظارتی خود را به .04

 ان کارآموز در دوره شرکت نمایند.عنو انند بهتومیناظر دوره ن .05

 .دوره عهده دار یک مسئولیت است )سرپرست فنی( فقط درناظر  .06

 نظارت و کنترل لوازم و تجهیزات کارآموزان را قبل از شروع دوره به همراه مدرس دوره برعهده دارد. سرپرست فنی()ناظر  .07

 است. سرپرست فنی()قانونی یک دوره مبتنی بر تأیید یک ناظر وجاهت  .08

 چک لیست برنامه اجرایی.تهیه  .09

 های احتمالی.در مواقع اضطراری و وقوع بحران یرسانبرای اطالع های الزمبینییشپ .21

 عرفی، حقوقی و انضباطی.، شرعی، اخالقی ،اصول و مبانی فرهنگیرعایت  .20

 
 99-ص0112و  99-ص0110شناسه  یهاتوجه و رعایت کامل مفاد کاربرگ  

  
******************** 
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 و عوامل زیرمجموعهوظایف میزبان رح ش

 تعریف
از مهمترین ارکان ها ورهددر قالب یک استان، شهر، سازمان، ارگان، نهاد یا باشگاه مستعد جهت برگزاری  هاورهدمیزبان  :میزبان

 اید.نمرا فراهم ها ورهدتر افزاری جهت برگزاری هر چه با کیفیتافزاری و نرمبوده که باید مکان مناسب برگزاری و شرایط سختوره د
 شرایط احراز میزبانی

و  جهت برگزاری شرایط قانونی جهت برگزاری و تامین فضا مناسب درباره نحوه برگزاری،ها ورهدداشتن آگاهی کامل میزبان  .0
 الزامی است.ها ورهدداشتن منابع مالی مناسب با توجه به هزینه 

 گردد، شرکت نماید.برگزار می ورهدکه قبل از  ورهدمیزبان موظف است در جلسه هماهنگی برگزاری ی تام االختیار نماینده .2

ن صورت در غیر ای استفدراسیون های ورهداعالم آمادگی جهت میزبانی در بهترین شرایط هر سال قبل از تنظیم تقویم ساالنه  .3
 قبل از تاریخ برگزاری باید به فدراسیون اعالم گردد. روز 45مراتب حداقل 

 مات میزبانی است.الزااز استانی از هیئت استان  هاورهدو در فدراسیون از برگزاری  دارا بودن مجوزهای مورد نیاز جهت .4

ار شود در اختیدرآمدهایی که به واسطه فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی منجر به جذب منابع و حمایتگران مالی می .5
 .استفدراسیون 

 شرح وظایف

 .زشی صعودهای ورزشیوره های آمودنامه برگزاری رعایت و اجرای کامل قوانین جاری کشور و شیوه  .0

 .استهای ذیربط برعهده میزبان های داخلی استان با نهادها و سازمانکلیه هماهنگی .2

 بین میزبان و فدراسیون صائب است.مابینی نشده توافقات فیدر موارد پیش .3

 .استه عهده میزبان ب هاورهد و هماهنگی های محلی و استانی ایمنی کامل ،در نظر گرفتن مسائل امنیتی .4

 .استمعرفی افراد شایسته جهت همکاری با کادر رسمی فدراسیون به عهده میزبان  .5

 .نجام شوداالزم  هایهماهنگی دیبا ورهد یبرگزار از قبل روز01 حداقل .6

 :استاز وظایف مهم میزبان برنامه ریزی جهت تامین و هماهنگی، موارد زیر  .7

و  یغاتتبل ،روابط عمومی، امور فرهنگیآمبوالنس، های اولیه، م و امور مالی، کادر پزشکی وکمکتدارکات ستادی و فنی، ثبت نا
 سطح استان. هماهنگی اداری در

و همچنین تأمین خوابگاه مناسب در حد امکان  هاورهدها از کادر اجرایی در قبل، حین یرایی مناسب در وعده و میان وعدهپذ .8
 .نزدیک ترین موقعیت به محل برگزاری

 .هاورهدانجام بیمه مسئولیت و حوادث ویژه برگزاری  .9
تهیه و ارائه کاربرگهای مورد نیاز کادر اجرایی و همچنین تأمین های تردد، محل استقرار، دستمزدها، هزینهتأمین  .01

 .امکانات فنی برای برگزاری دوره
 و بکارگیری از عوامل رسمی دارای مجوز فعالیت.عوت د .00
 و هماهنگی با اسپانسر )حمایت کننده مالی( با توافق فدراسیون.جذب  .02
 مدارک و ارسال به فدراسیون.تکمیل  .03
 سرپرست با هماهنگی فدراسیون.انتخاب  .04
 شود.فدراسیون اجرایی میتوافق هماهنگی و با  بینی نشدهپیشموارد  .05
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 زیر مجموعهوامل ع
 :ستادی و فنیتدارکات  -9

را در سه بخش قبل، حین و بعد ها ورهد* بطور کل فراهم نمودن شرایط و وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت برگزاری هر چه بهتر 

، موزشآاعم از مکان برگزاری، دیواره، گیره، لوازم مربوط به  هادوره ساخت برگزاریبه عهده دارد فراهم نمودن زیر را هادوره از

مسئولیت  انجام بیمه. استیزبان مغیره به عهده این  و، حمل و نقل، ترابری پشتیبانی، نیروهای خدماتی، آمبوالنس، بگاهداوری، خوا

 .هاورهدو حوادث ویژه برگزاری 

 امور مالی: -2

و اطمینان از پذیرش تمامی نفرات  ورهدبه هر های مربوط دارک مورد نیاز مندرج در اطالعیه* مسئولیت کنترل مدارک با توجه به م

 .گاننهایی نفرات شرکت کنندنظیم لیست و ت هاورهدحائز شرایط شرکت در 

ریافت د و همچنین پرداخت آن طبق توافقات از پیش تعیین شده به مسئولین ذیصالح و مسئولیت تمامی ورهد* دریافت هزینه هر 

 (شودننجام اثبت نام رتال فدراسیون ودر صورتی که خارج از پ) .استها ورهدها به عهده این بخش از ارکان و پرداخت

 )اسپانسر( .جذب حمایت مالی* 

 :پزشکیامداد و کادر  -3

 های امدادی و پزشکی، همراه با تأمین امکانات، لوازم و تجهیزات الزم.* هماهنگی

ر در اضثر در صورت بروز آسیب دیدگی برای تمامی افراد حؤنسبت به درمان سریع و م هاورهد* با حضور به موقع در تمامی مراحل 

 مربوطه به ویژه آمبوالنس(نمایند. )به همراه لوازم و تجهیزات اقدام میها ورهد

 امور فرهنگی و تبلیغات: ،روابط عمومی -4

سیون کوه نوردی و صعودهای ارهای جاری کشور، وزارت ورزش و جوانان، فدشاعه امور فرهنگی منطبق بر سیاست* رعایت و ا

 ورزشی و اداره کل ورزش و جوانان استان.

 (هاورهدبعد از سه برهه زمانی )قبل، حین ورسانی درجوزهای مورد نیاز، اطالعهای اداری، اخذ م* تمامی مسائل مربوط به هماهنگی

)توجیهی( احیه مراسم افتتبرگزاری خبرنگاران وآرایی، صحنه ،تبلیغاتها، با سایت گری سالن، ارتباطمسئولین، مجریمدعوین ودعوت از

 عهده دارد.و اختتامیه را بر

 ورزشی صاحب است. * در موارد پیش بینی نشده نظر فدراسیون کوه نوردی و صعودهای

******************** 
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 دورهازماندهی س

و در سطح استان زیر های رسمی در سطح کشور و سراسری زیر نظر فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی برگزاری تمامی دوره
شود.صعودهای ورزشی استان و با هماهنگی فدراسیون انجام می نظر هیئت کوه نوردی و  

ها فقط منوط به اخذ مجوز از فدراسیون است.افزایی و بازآموزی، دانشهای مربیگری، طراحی، داوریدوره یتمام  
بایست جلسه توجیهی )افتتاحیه( برگزار شود.قبل از شروع هر دوره می  

 شود.ی دوره، نماینده میزبان، کارآموزان دوره برگزار میاین جلسه با حضور ارکان اجرای 

 تواند به صورت مجازی برگزار شود.این جلسه در شرایط خاص می 

 ترین زمان ممکن و در شرایط و محل ایمن برگزار گردد.بایست در کوتاهاین جلسه می 

  داری و تشریفات اهای مربوطه ها و شیوه نامهبرشمرده در بخشنامهاین جلسه پس از پذیرش و کنترل مدارک و کنترل الزامات
 گردد.زم برگزار میال

 ای.پرهیز از مسائل حاشیه 

 روند برگزاری جلسه توجیهی )افتتاحیه(

  توسط مجری )میزبان و یا سرپرست(. خیر مقدمو اعالم سالم 

 .قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید 

 .بخش سرود جمهوری اسالمی ایران 

 .اعالم برنامه 

 .)تشریح اهداف )توسط میزبان یا سرپرست 

 .معارفه ارکان اجرایی و کارآموزان 

 .اعالم جدول زمانبندی دوره 

 بندی و... در دوره.اعالم الزامات فنی، ایمنی، آموزشی، فرهنگی، اخالقی، عرفی، شرعی، مقررات، کالس 

 های بهداشت فردی و محیطی.توصیه 

  چگونگی برگزاری دوره.پاسخ به سؤاالت مبتنی بر 

 .شروع دوره 
 .رگزار شودبترین زمان ممکن بایست در کوتاهیاین جلسه م* 

******************** 
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 شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه

 
اند تا درصتتورت کستتب امتیاز قبولی از دهای ورزشتتی موظ ف شتتدههای تربیت مربّی، طرّاح مستتیر و داوری صتتعوکنندگان دورهشتترکت
صیلی، مکتوبه دوره و فارغهای پایانآزمون ضوع مورد عالقة خود که پس عنوان پایانای را بهالتّح شدن در  نامه، دربارۀ مو  میتهکاز طرح 

سیون کوه     شی فدرا صویب می    صعودهای ورز شی، ت صعودهای ورز طبع نامه بالارائه دهند. این پایان کمیتهاین  شود؛ آماده و به نوردی و 
 :ها در زیر آمده استهایی داشته باشد و نوشتار آن مطابق اسلوب و چارچوب خاصّی تهیه شده باشد. این ویژگیبایست ویژگیمی

 

 نامههای ظاهری پایانویژگی
 A4قطع صفحات:  .0
 ای، سبز یا قرمزهای: مشکی، سرمهلینگور( به یکی از رنگانوع جلد: سخت )گ .2
 به باال. 2113نسخة  MS Wordپرداز: افزار واژهنرم .3
 رنگ متن: قلم مشکی بر روی زمینة سفید. .4

بر یک روی  آرایی:صفحه (.0روی جلد: مانند صفحة نمونه )شکل   (.pt 2خواه و ضخامت ) صفحات متن دارای کادر ساده با رنگ دل   .5
 کاغذ )پشت سفید(

 سطر 24تعداد خطوط هر صفحه:  .7,2
 مترسانتی 8/1تورفتگی اوّل هر سطر:  .7,3

 Justify Low(: Alignmentتراز خطوط ) .7,4

 Right-to-Left(: Directionچینش خطوط ) .7,5

 BMitra(: Style Normalقلم فارسی متن ) .7,6
 Calibriقلم التین متن:  .7,7
 Regular ،04اندازه و سبک قلم فارسی متن:  .7,8
 Regular، 02اندازه و سبک قلم التین متن:  .7,9

 یمات صفحة کاغذ:تنظ  .7,01
Margins: Top:3 cm, Bottom:1.5 cm, Left: 1.5 cm, Right: 2 cm, Gutter: 1 cm, Gutter Position: Right, Orientation: 

Portrate; ( 2شکل  ) 

Layout: Section Direction: Right-to-Left, Headers and Footers: Different first page, From edge: Header: 1.5 cm, 

Footer: 0.5 cm, Line spacing: Multiple At: 1.5; ( 3شکل  ) 
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 BTitr(: Heading 1ها )نوع قلم فارسی عناوین فصل .7,00

 Arialها: نوع قلم التین عناوین فصل  .7,02

 چین، وسطRegular، 21ها: اندازه و سبک قلم فارسی عناوین فصل  .7,03

 چین، وسطBold ،08ها: اندازه و سبک قلم التین عناوین فصل  .7,04

 BYagutبه باال(:  Heading 2نوع قلم فارسی عناوینِ دیگر )از   .7,05

 Times New Romanنوع قلم التین عناوینِ دیگر:   .7,06

 باشد. 8و اندازۀ قلم التین  01ها مانند قلم متن امّا اندازۀ قلم فارسی قلم پانوشت  .7,07

 ها در هر صفحه از یک شروع شود.شمارۀ پانوشت  .7,08

 ..( و اعداد دورقمی به باال به عدد ذکر شود..می به حروف )مانند: یک، دو، سه ورقاعداد یک  .7,09

صطالحات یا نام مکان    .8 ست( در     باریاوّلینهای فرنگی موجود در متن )فقط در صورت دقیق التین تمام ا صطالح آمده ا که آن ا
 پانوشت ذکر شود.

توانید از منابع اینترنتی یا چندگونة اعالم، ضتتبط دقیق را می هایها یا لفظهای خاصّ( درخصتتوص شتتکلبرای ضتتبط اعالم )نام .9
 های معتبر پیدا نمایید.فرهنگ

 گذاری بر روی حروف نیز استفاده کنید.توانید از حرکتدرصورت لزوم و برای خوانش بهتر متن می .01

 گذاری حروف، افراط نمود.تگذاشتن کسرۀ اضافه برای خوانش بهتر متن بسیار کارساز است. امّا نباید در حرک توجّه:

شود و هر دو در متن بیاید. روش آوردن تاریخ در متن    تاریخ .00 ه بهای میالدی مندرج در متن همگی به تاریخ هجری شمسی تبدیل 
صورت خواهد بود: پ عنوان نمونه  سفند   0م./2119فوریة  22شنبه  جنبه این  سال ذکر می 0387ا  ،شود ش. یا در موردی که فقط 

 ش.0387م./2119 صورت:به

شود. تورفتگی  تر میتر دو شماره کوچک شروع شده و هر عنوان فرعی   Bold، 21اندازه و سبک قلم فارسی عناوینِ دیگر: از شمارۀ     .02
 شود.متر اضافه میمیلی 2تر، متر شروع شده و در هر عنوان فرعیمتن از دست راست نیز از صفر میلی

شود. تورفتگی  تر میتر دو شماره کوچک شروع شده و هر عنوان فرعی   Bold، 08یگر: از شمارۀ  اندازه و سبک قلم فارسی عناوینِ د   .03
 شود.متر اضافه میمیلی 2تر، متر شروع شده و در هر عنوان فرعیمتن از دست راست نیز از صفر میلی

 دودر با قابلیت جستجو  PDFبا کاربرگت  ای از آنراه نسخه، به همبه باال( 2113)نسخة  MSWordشده در محیط ارائة فایل تهیة .04
 .و یک نسخه چاپی لوح فشرده

 نامهمان صفحات پایانچیده
 (0صفحه عنوان، شبیه شکل ) :اولصفحة  .0

 ها.ا...، شعر، عبارت مشهور و مانند اینم: عبارات آغازین مانند: بسمدوصفحة   .2

 ایشان. امضاءنما و م: نظریة استاد یا استادان راهسوصفحة  .3
 نامه شناسی پایان: مشخّصات کتابچهارمصفحة  .4

شناس پنجمصفحة   .5 ستی، رایانامه )   نامه: اطّالعات  شانی دقیق پ صی و       ( تهیهemailای، ن صّ سوابق فنّی، تخ ست اهمّ  کننده و فهر
 آموزشی وی در زمینة صعودهای ورزشی.

 تشکر و قدردانی :ششمصفحة  .6
 جا از ذکر فهرست تفصیلی خودداری شود.نامه در یک صفحه(. در اینایانفهرست کلّی مطالب )فهرست فصول پ :هفتمصفحة  .7
 پیش گفتار به بعد: هشتمصفحة  .8
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 نامه )بر یک روی کاغذ و صفحات فرد(. آغاز فصول از ابتدای صفحة فرد بعدی.متن پایان .9
 .کننده[دید تهیهصورت صالح نامه: از ابتدای صفحة فرد بعدی، درج فهرست تفصیلی مطالب ]دراز پایان متن پایانپس .01
 کننده[.دید تهیهها( ]درصورت صالحهای اعالم )نمایهاز فهرست تفصیلی: از ابتدای صفحة فرد بعدی، درج فهرستپس .00
صات کتاب    از فهرست پس .02 صول و قواعد     های اعالم: از ابتدای صفحة فرد بعدی، درج مشخّ سی تمامی منابع و مآخذ با رعایت ا شنا

 را ببینید(. 25نویسی )بند شناسیکتاب
صاویر متن: حتی  .03 ضوح حداقلّ  ت صویر منبعی   سانتی  02و بلندی )ارتفاع( حداکثر  dpi 051المقدور رنگی، با و شد. در ذیل هر ت متر با

 ،کننده شخصاً ایجاد کرده )طرح( یا گرفته باشد )عکس(   که این تصویر از آن اخذ شده است، ذکر شود. اگر تصویر را شخص تهیه       
 ..( آورده شود..برداری ومشخّصات زمان، محلّ تهیه و مشخّصات فنّی تصویر )مانند فاصلة کانونی، نوع لنز، سرعت عکس

 انتخاب شود. Noneآن از نوع  Text Wrappingچین و بایست وسطجداول متن: تمامی جداول متن می .04

 ود.( منتقل شFooterاسامی التین با ارجاع در متن اصلی به پانویس ) .05

شت منتقل           .06 ضیحات کافی با ارجاع در متن به پا نو شد، تو شته با ضیحی ویژه دربارۀ کلمه یا عبارتی در متن وجود دا اگر نیاز به تو
 شود.

شد. مثال: )مقیم،              .07 صفحه( با شمارۀ  شر،  سنده، تاریخ ن صورت )نام خانوادگی نوی صلی به  ( یعنی در 04، 0381ذکر منابع در متن ا
ست منابع پایان  سندۀ آن  فهر شر آن    « مقیم»ی، به دنبال مأخذی بگرد که نام خانوادگی نوی سال ن شمارۀ      0381و  ضمن  ست. در ا

 .است 04ای که این عبارت در آن قرار دارد، صفحه

 شناسی آورده شود. به مثال زیر توجّه کنید:خانوادگی مؤلّف و سپس دیگر اقالم کتابمنابع پایانی به ترتیب الفبایی نام .08

؛ تهران؛ ومس ؛ چاپ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ شناسی فردوسی: فهرست آثار و تحقیقات دربارۀ فردوسی و شاهنامه      کتاب؛ ایرج ،افشار 
 964ت  6278ت  27ت  8 ، شابک:0382

 صورت زیر چیده شود:بایست به( هر صفحه میHeaderسرنویس ) .09

ضوع پایان » ست باال، نام کامل تهیه  مو سمت را سمت چپ باال، همگی با قلم        کنندنامه در  صفحه در  شمارۀ  ست پایین و  سمت را ه در 
BMitra  2با ضخامت افقی و خطّی  02با اندازۀ pt. مانند شکل زیر:« در زیر همه 

 
 .شوده مانند ناظر و یا مدرس اعالم میهای ذیربط و یا ارکان اجرایی دورنامهحاقی در بخشبینی نشده و یا الهرگونه موارد پیش *
 
 

******************** 

  

كاران در رشتة صعودهاي ورزشيهاي فردي ورزشكاربرد بيومكانيك در بررسي ويژگي    05 

كارمحمّدامين درست  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشی شیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته

66 

 

 پوستر آموزشی: نحوه تهیه
 با توضیحات الزم  8تا  6بین  هاتعداد عکس .0

 71×51 پوستر ابعاد .2

 (51ون )تیتر سایز فونت فدراسی .3

 (36)تیتر سایز  کمیتهفونت  .4

 (35×45لگو فدراسیون ) .5

 (61فونت عنوان )هما سایز  .6

 (28سایز  ،، بولدفونت مشخصات تهیه کننده )نازنین .7

 (27ماخذ )نازنین، بولد، سایز  فونت منابع و .8

 (34فونت توضیحات )نازنین، بولد، سایز  .9

 (WORD – PDF) وح فشرده از پوستر تنظیمی به همراه ل ارائه یک نسخه .01

 
 .شوده مانند ناظر و یا مدرس اعالم میهای ذیربط و یا ارکان اجرایی دورنامهحاقی در بخشبینی نشده و یا الهرگونه موارد پیش *
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 11-ص  9036شماره شناسه 

 معیار امتیازدهی آزمون آمادگی جسمانی زنان

معیار امتیازدهی آزمون آمادگی جسمانی 

 به ثانیه تعادل ایستازنان

 انعطاف تنه به جلو

 سانتیمتر

 متر 4×1دوی

 ثانیه و دهم ثانیه

 نشست و دراز

 تعداد در یک دقیقه

 کشش از میله

 تعداد
 نمره

60 “,< 20cm,< 10/1,< 55,< 15,< 21 

56 “ 19 cm 10/2 54 14 09 

53 “ 18 cm 10/3 53 13 08 

50 “ 17 cm 10/4 52 12 07 

47 “ 16 cm 10/5 51 11 06 

44 “ 15 cm 10/6 50 10 05 

41 “ 14 cm 10/7 49 9 04 

39 “ 13cm 10/8 48 9 03 

36 “ 12 cm 10/9 47 7 02 

33 “ 11 cm 11/0 46 6 00 

30 “ 9cm 11/1 45 5 01 

27 “ 8cm 11/2 44 4 9 

24 “ 7cm 11/3 43 6 8 

21 “ 6cm 11/4 42 5 7 

18 “ 5cm 11/5 41 4 6 

15 “ 4cm 11/6 40 3 5 

13 “ 3cm 11/7 39 2 4 

10 “ 2cm 11/8 38 1 3 

7 “ 1cm 11/9 37 1 2 

4 “ 1cm 12 36 1 0 

 1 0 35 و >15 0 “ 1
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 11-ص  9037ره شناسه شما

 معیار امتیازدهی آزمون آمادگی جسمانی زنان

معیار امتیازدهی آزمون آمادگی جسمانی 

)به ثانیه( تعادل ایستامردان  

انعطاف تنه به جلو 

 )به سانتیمتر(

متر 4×1دوی  

 ) ثانیه(

 درازونشست

 ) تعداد در یک دقیقه(

کشش از میله 

 )تعداد(
 نمره

60“,< 20cm,< 9/1,> 60,< 18,< 02 

56 “ 19 cm 9/2 57 17 91 

53 “ 18 cm 9/3 54 16 91 

50 “ 17 cm 9/4 51 15 91 

47 “ 16 cm 9/5 48 14 91 

44 “ 15 cm 9/5 45 13 91 

41 “ 14 cm 9/6 42 12 91 

39 “ 13 cm 9/6 39 11 99 

36 “ 12 cm 9/7 36 10 90 

33 “ 11 cm 9/7 33 9 99 

30 “ 10cm 9/8 30 8 92 

27 “ 9 cm 9/9 27 7 1 

24 “ 8 cm 10 24 6 1 

21 “ 7 cm 10/2-10/1 21 5 1 

18 “ 6 cm 10/5-10/3 18 4 1 

15 “ 5 cm 11-10/6 15 3 1 

13 “ 4 cm 11/6-11/1 12 2 1 

10 “ 3 cm 12/2-11/7 9 1 9 

7 “ 2 cm 12/8-12/3 6 1 0 

4 “ 1 cm 14-12/9 3 1 9 

1 “ 0 15 2 0 2 
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 ومفصل د

 اـهرگـاربـک
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 جا چیزی ننوسیددر این
 کد شناسایی ثبت نام

 

 
 

 

 

 11 -ص 909شناسه  شمارة

 ثبت نام و پذیرشکاربرگ 

 لطفاً این کاربرگ را با خطّ خوانا و خودکار مشکی تکمیل نمایید.

 ........................................................مکان برگزاری:...................................................................... زمان برگزاری:................................ .:دوره عنوان

 نام پدر به التین: نام پدر: خانوادگی:نام ت نام
Full Name : 

 تاریخ تولّد: محلّ صدور: شمارۀ شناسنامه:
 سال ماه روز
/ /  

   / / میالدی
 عزام کننده:نوردی و صعودهای ورزشی اهیئت کوه استان محلّ اقامت:

 شمارۀ کارت بیمة ورزشی: گروه خون:
 آخرین مدرک و رشتة تحصیلی: شغل:

 وضعیت تأهل: ملیت: کد ملّی:
 مذهب: دین:  کدپستی منزل:
 نشانی منزل:

 رایانامه: تلفن منزل ت همراه:

 بخش سنجش سالمت

 الشّعاع قرار داده و خطرناک است.های پزشکی، اقدامات درمانی را تحتگام بروز فوریتها الزامی است. اطّالعات نادرست، در هناخطار: پاسخ به تمامی پرسش 
 خیر بلی  خیر بلی 
   های ذهنی یا ضعف عصبیت بیماری   02 ت ضربة مغزی یا آسیب واردشده به سر 0
   ت اعتیاد به دارو یا الکل   03 ت مشکالت چشمی یا گوشی )بیماری یا جرّاحی( 2
   شده برای انجام عملِ جراحیت جرّاحی یا توصیه   04 کننده )غش یا تشنّج(ت حمالت گیج 3
   ت مشکالت پوستی یا آلرژی   05 ت توبرکلوزیس، آسم، برونشیت 4
   ت حسّاسیت به دارو   06 ت مشکالت قلبی یا تب روماتیسمی 5
   سّاسیت به گزیدن حشراتت ح   07 ت فشار خون باال یا پائین 6
   ت حسّاسیت به گرد و غبار   08 ت آنمی ت لوسمی یا اختالالت خونی 7
   صورت منظمت استفاده از داروهای تجویزشده به   09 هپاتیت یا زردیت دیابت،  8

   ت زخم معده و دیگر مشکالت معده 9
ستگی       تتتتت بیماری 21 شک صلی،  ستخوانی یا مف ا،  هها، دررفتگیهای ا

 مفاصل مصنوعی، آرتریت، درد ناحیة پشت
  

 H. I. V  ت    20 مثانهت مشکالت کلیه،  01
   ت آیا شما در حال درمان هستید؟   22 ت فتق )پارگی( 00

 است، علّت تحت درمان بودن خود را بنویسید:« بلی» 22اگر پاسخ شمارۀ 
 

 ها مبتال هستید را بنویسید:ها نام برده نشده و شما به آنی که در باال از آنهای دیگر یا ضایعاتبیماری
 

 پذیرم.را می دورهآمدهای ممکن برای خود، در ...................................................... ضمن تأیید مطالب فوق، مسئولیت ناشی از تمامی پیش.اینجانب
 امضاء

 

 پذیر است/ نیست.امکان رهدودر  نامبردهشرکت 
 مسئول پذیرش امضاءنام ت نام خانوادگی و               

 
 

  

 

محلّ الصاق 

 عكس
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 11 -ص 902شناسه  شمارة

   کاربرگ دریافت مدارک ثبت نام
 .............................................................. مکان برگزاری:...................................................................... زمان برگزاری:...........................ه:دورعنوان 

 

ف
ردی

 

  کد ملّی خانوادگینام و نام

    
 
 
 
 

      

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

  

های خالی جدول فوق، عنوان مدارک الزم برای ثبت سرستون مسئول محترم ثبت نام، در
 نامة مربوط؛ درج نمایید.در حال برگزاری و طبق شیوه دوره آموزشینام را با توجّه به 

نام و پذیرش مسئول ثبتِنام و امضای   
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 11 -ص 903شناسه  شمارة

 ة ثبت نامشهریکاربرگ دریافت 

 ............................................................................ زمان برگزاری:................................ مکان برگزاری:...................................................ه:دورعنوان 

ف
ردی

 

 نقدی کد ملّی خانوادگینام ت نام
 شماره 

 فیش بانکی
 مبلغ پرداختی 

 )به ریال(

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  جمع کل:

 

  

 دورهسرپرست نام ت نام خانوادگی و امضای  نام ت نام خانوادگی و امضای مسئول ثبت نام و پذیرش
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 11 -ص 904شناسه  شمارة

   نهادنظرخواهی و ارائة پیشکاربرگ 

 ........................................................ان برگزاری:................................ مکان برگزاری:...................................................................... زم.:هدورعنوان 

مشتتابه تأثیرگذار بوده و ما را در هر چه  هایهدورو  هدورتواند در کمّیت و کیفیت این نهادهای حضتترت عالی میکنندۀ گرامی؛ اعالم نظر و پیششتترکت

 با سپاس و احترام. ها یاری نماید.رگزار نمودن آنبهتر ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: در این برگه ذکر 

 نام الزامی  نیست.
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 11 -ص 900شناسه  شمارة

 دورهکننده در شرکت خالصه مشخصات فردیکاربرگ 

 ...............منطقه:.............................شهرستان:.......................استان:مکان برگزاری:  ................................تا ................................از ... زمان برگزاری:..............................................................................عنوان دوره:
 

ف
ردی

 

 شناسنامه خانوادگینام و نام

 کد ملی

 تاریخ تولد

 نام پدر

 محل سکونت لدمحل تو
شماره حکم 

 پیش نیاز

 نظام وظیفه

 )ذکر وضعیت(
 تلفن تماس

 شماره التین فارسی
استان محل 

 صدور

شهرستان 

 محل صدور
 شهرستان استان شهرستان استان سال ماه روز

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 تکمیل کاربرگمسئول نام و نام خانودادگی و امضاء 

 ها اعم از کارآموزی، مربیگری، طراحی، داوری و... بصورت تایپ شده الزامی است.تکمیل این کاربرگ برای تمامی دوره
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 11 -ص 906شناسه  شمارة

 اطالعات حساب بانكی کادر اجرایی کاربرگ

 ........................................................زاری:...................................................................... زمان برگزاری:................................ مکان برگ.عنوان دوره:
 

ر
ف

دی
 

 مالحظات شماره عابر بانک تلفن همراه سمت خانوادگی نام و نام

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
 

  کاربرگتکمیل مسئول  امضاءنام و 
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 11 -ص 907شناسه  شمارة

 دوره آموزشکاربرگ الصاق عكس 

 .....................................تاریخ برگزاری................... ..............................................:.....عنوان دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورهسرپرست  امضاءنام و 
  

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

ام خانوادگینام ون  

 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

 نام ونام خانوادگی
 

ملّیکد   
 

خوردگی و نشان مهر باشد.شدگی، خطبایست سالم، جدید، بدون سوراخهای الصاقی میتمامی عکس توجّه:  
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 11 -ص 908شناسه  شمارة

 دوره آموزشسال در  18تر از کنندگان با سنّ کمتعهّدنامة شرکتکاربرگ 

 

 صات ولی / سرپرست / قیم:مشخّ

.............................. به عنوان ولی / ................. فرزند..................نامه شتتمارۀ............................................. به شتتناس.جانباین

................................................................... ............................................................ به کد ملّی.ستترپرستتت /قیم قانونی خانم/آقای 

سال ........ ماه.......... متوّلد روز..............فرزند سیون کوه   ........  ضمن قبولی و احترام به کلّیة قوانین فدرا صعودهای  .......  نوردی و 

..................................................... مستتئولیت هر گونه حادثة ممکن را .دورهبرده در ورزشتتی، با ابراز رضتتایت کامل از حضتتور نام

 پذیرم.می

 جانب به قرار زیر است:نشانی دقیق پستی و شمارۀ تلفن منزل این

 

 

 

 

 

 

 نام ت نام خانوادگی، امضاء

 تاریخ

 

 

 

 

  

باشد.وق مورد تأیید میف یو امضا مندرجات درستی  
 

 نام، امضا و مهر
 استان نوردی و صعودهای ورزشیهیئت کوهرئیس 



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه رزشی صعودهای و کمیته

78 

 11 -ص 901شناسه  شمارة

 (2از  1)صفحه  آموزش دورهر ظان گزارش کاربرگ

 

 نماید.تكميل مي دوره ناظراین كاربرگ را 

 ......................تا..................... .از: تاریخ برگزاری  .....................................................................:دورهعنوان 

 

 ......................................................:نام و نام خانوداگی سرپرست دوره

 

 ................................................:نام و نام خانوادگی ناظر دوره

 

 محلّ برگزاری:

 .............................................................................. منطقه:.................................... شهر:............................... شهرستان:.استان:

 

 

 .................................................................شمارة مجوّز برگزاری:

 

 برگزارکننده:

  نوردی و صعودهای ورزشی:فدراسیون کوه

 ............................................................................................ نوردی و صعودهای ورزشی استان:هیئت کوه

 ............................................................................................ :آموزشگاهباشگاه/ 

 ............................................................................................ سازمان/نهاد:

 

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه رزشی صعودهای و کمیته
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 11 -ص 901شناسه  شمارة

 (2ز ا2)صفحه  دوره آموزشر اظنکاربرگ گزارش 

 

 شرح حوادث:  
 

 

 

 

 

 نقاط قوّت دوره:
 

 

 

 

 

 

 

 نقاط ضعف دوره:
 

 

 

 

 

 

 

 شرح تخلّفات دوره:
 

 

 

 

 

 

 نظرها دربارة دوره:نهادها و نقطهپيش
 

 

 

 

 
 هدورامضای ناظر و نام و نام خانوادگی 

 تاریخ:



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته
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 11 -ص 990شناسه  شمارة

 (3از  1)صفحة  دورۀ آموزش گزارش سرپرست کاربرگ

 نماید.تكميل مي رهدو پرست* این كاربرگ را سر

 93......./......./.......تا 93......./......./.......از :تاریخ برگزاری .................................................................................:هدورعنوان 

   ...........................................................:سرپرست دوره

 ...............................................................................................................نوردی و صعودهای ورزشی:ناظر فدراسیون کوه

 :دوره کادر اجرایینام کامل 

     

     

     

     

     

     

     

 محل برگزاری:

 ........................................................................................... منطقه:................................................ شهر:............... شهرستان:................استان:

 ................................................................شماره مجوز برگزاری:

   برگزارکننده:

 □نوردی و صعودهای ورزشی فدراسیون کوه

  ................................................................نوردی و صعودهای ورزشی استان:هیئت کوه

  ................................................................باشگاه/ آموزشگاه:

 ................................................................سازمان / نهاد:
 

 وضعیت شرکت کنندگان
 

 میانگین سنی سن پیشینه سن کمینه تعداد شرکت کنندگان

    

 

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته
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 11 -ص 990شناسه  شمارة

 (3از  2)صفحة  دوره آموزش سرپرست کاربرگ گزارش
 

 مشخصات کادر برگزار کننده دوره آموزش

 

 دورهن مدرسیوضعیت 

 

 تلفن کارآموزان دوره

 تلفن تماس  نام و نام خانوادگی ردیف تلفن تماس  خانوادگینام و نام  ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

 * در صورت نیاز جداول باال تکثیر و ضمیمه شود.

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته
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 11 -ص 990شناسه  شمارة

 (3از  3)صفحة  دوره آموزشسرپرست کاربرگ گزارش 
 

 شرح حوادث:

 

 

 

 :روزانه زمان بندیو گزارش مختصر 

 

 

 

 

 

 

 

 صورت وضعیت مالی دوره

 محل تأمین اعتبار:

 

 

 

 :هاشرح هزینه

 

 

 توضیحات موردنیاز درباره صورت وضعیت مالی:

 

 

 

 

 و امضاء سرپرست:نام خانوادگی، تاریخ  ،نام  
 

  



 صعودهای ورزشی  و نوردیکوهفدراسیون 

 های آموزشیشیوه نامه صعودهای ورزشی  کمیته
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 11 -ص 999شناسه  شمارة

 در دورهکنندگان آزمون آمادگی جسمانی شرکت کاربرگ
 ...................................................................... مکان برگزاری:.............................................. زمان برگزاری:.عنوان دوره:

 

ف
ردی

 

 نام و نام خانوادگی
 مواد آزمون

 مالحظات نتیجه
 دراز و  بارفیکس

 نشست
 دوی

 9  ×4 
تنه  انعطاف

  به جلو

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 ناظر امضاءو  و نام خانوادگی منا سرپرست دوره امضاءو  و نام خانوادگی نام دورهو مربیان  نیمدرس امضاءو  و نام خانوادگی نام

   

   

   

 
  ثبت گردد 21تا  0نمرات از. 

  (0131و  0129 ) کاربرگ شماره.نمرات براساس جدول آمادگی جسمانی و سطح دوره لحاظ گردد 

 



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 

84 

 

 11 -ص 992شناسه  شمارة

 کارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشی ریز نمرات کاربرگ

 

 اصل فیش واریزی به حساب فدراسیون  -2 روی کارت ملی کارآموزان:  رونوشت پشت و -0  کنترل مدارک )توسط هیئت استان(:

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 سرپرست: ناظر: مربی: مدرس:
 

  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 993شناسه  شمارة

 کارآموزی پیشرفته صعودهای ورزشی ریزنمرات کاربرگ

 

 اصل فیش واریزی به حساب فدراسیون  -3 گواهینامه کارآموزی مقدماتی رونوشت  -2 رونوشت پشت و روی کارت ملی کارآموزان:  -0 کنترل مدارک )توسط هیئت استان(:
 

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 سرپرست: ناظر: مربی: مدرس:

 

  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 994شناسه  شمارة

راحی صعودهای ورزشیهای کارآموزی پیشرفته، مربیگری و طکاربرگ امتیاز دهی به لوازم و تجهیزات دوره
 ...................................................................مکان برگزاری.................. .................. تا............................................................ زمان برگزاری: از.عنوان دوره:

 ناسب و استاندارد بودن ابزار است.ی گزارش و آزمون نهایی دوره نمایید. نیمی از امتیاز هر ستون مربوط به همراه داشتن وسیله و نیمی دیگر مختص مهااین کاربرگ را پس از تکمیل پیوست کاربرگ
 

   امضاءنام و نام خانوادگی و 

 ناظر سرپرست مدرس و مربی

 

  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 990شناسه  شمارة

 یخ نوردی و درای تولینگریز نمرات کارآموزی مقدماتی  کاربرگ

 

 اصل فیش واریزی به حساب فدراسیون  -2 رونوشت پشت و روی کارت ملی کارآموزان:  -0 کنترل مدارک )توسط هیئت استان(: 

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 سرپرست: ناظر: مربی: مدرس:
 

  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 996شناسه  شمارة

 یخ نوردی و درای تولینگریزنمرات کارآموزی پیشرفته  کاربرگ

 

 فیش واریزی به حساب فدراسیون  اصل -3 رونوشت گواهینامه کارآموزی مقدماتی  -2 رونوشت پشت و روی کارت ملی کارآموزان:  -0 کنترل مدارک )توسط هیئت استان(:
 

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 سرپرست: ناظر: مربی: مدرس:

 

  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 

89 

 11 -ص 997شناسه  شمارة

یخ نوردی و درای تولینگهای کارآموزی پیشرفته، مربیگری و طراحی کاربرگ امتیاز دهی به لوازم و تجهیزات دوره
 ...................................................................مکان برگزاری.................. .................. تا................................................ زمان برگزاری: از.............عنوان دوره:

 ن ابزار است.های گزارش و آزمون نهایی دوره نمایید. نیمی از امتیاز هر ستون مربوط به همراه داشتن وسیله و نیمی دیگر مختص مناسب و استاندارد بوداین کاربرگ را پس از تکمیل پیوست کاربرگ
 

 نام و نام خانوادگی و امضاء 

 ناظر سرپرست مدرس و مربی

 

  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 998شناسه  شمارة

 زشیرپیش نویس ریز نمرات آزمون دوره تربیت مربی صعودهای وکاربرگ 

 ...............محل برگزاری.... ...............تا ..................اززمان برگزاری:  ...................................................:کارآموزنام و نام خانوادگی  ...................................................ه:دورعنوان 
 

 

 
 :ناظر امضاءو  نام خانوادگی نام                                                                                                                           مدرسین دوره:  امضاءو نام خانوادگی  نام

 

  
 معدل:



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 991ه شناس شمارة

 زشیرمسیر صعودهای و طراحپیش نویس ریز نمرات آزمون دوره کاربرگ 

 .............................. محل برگزاری..................... تا.زمان برگزاری: از ...................................................:کارآموز.................................................. نام و نام خانوادگی .عنوان دوره:
 

                                                                                                                      مدرسین دوره:  اءامضو و نام خانوادگی نام 

 :ناظر امضاءو نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                                                      

 

  

 معدل:



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 

92 

 

 11 -ص 920شناسه  شمارة

 یخ نوردی و درای تولینگپیش نویس ریز نمرات آزمون دوره طراح مسیر کاربرگ 

 ................................. محل برگزاری.................. تا.زمان برگزاری: از ............................................................. نام و نام خانوادگی کارآموز:.........................................عنوان دوره:
 

 سین دوره:نام و نام خانوادگی و امضاء مدر

 :ناظر امضاءو نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                                                      

  

 معدل:



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 929شناسه  شمارة

 یخ نوردی و درای تولینگپیش نویس ریز نمرات آزمون دوره تربیت مربی کاربرگ 

 ................................. محل برگزاری.تا................. .زمان برگزاری: از ..................................................................................................... نام و نام خانوادگی کارآموز:.عنوان دوره:
 

 

 
 :ناظر امضاءو  نام خانوادگی نام                                                                                                                           نام خانوادگی و امضاء مدرسین دوره:  نام

  
 معدل:



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 922شناسه  شمارة

 صعودهای ورزشی مربیگریجمع بندی نهایی دوره  کاربرگ

 و امضاء و نام خانوادگی نام

 

  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 923شناسه  شمارة

 صعودهای ورزشی کاربرگ جمع بندی نهایی دوره طراحی

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 
  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 

96 

 11 -ص 924شناسه  شمارة

 یخ نوردی و درای تولینگ کاربرگ جمع بندی نهایی دوره مربیگری

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 

  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 920شناسه  شمارة

 یخ نوردی و درای تولینگ کاربرگ جمع بندی نهایی دوره طراحی

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 

  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 926شناسه  شمارة

 صعودهای ورزشی کاربرگ جمع بندی نهایی دوره داوری

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 

  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 927شناسه  شمارة

 یخ نوردی و درای تولینگ کاربرگ داوری

 و نام خانوادگی و امضاء نام

 

 
  



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون 

 آموزشی هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی 
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 11 -ص 928شناسه  شمارة

 دوره طراحی و داوری دوی کوهستان )اسكای رانینگ(کاربرگ جمع بندی نهایی 

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 



 ی ورزشیوصعودها نوردیکوهفدراسیون  

 آموزشی  هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی

 

010 

 

 11 -ص 921شناسه  شمارة

  صعودهای ورزشی و طراحان مربیان هماهنگیهای بازآموزی و کاربرگ نتایج دوره

 .................. از:.صفحة:

 ..........................................................................عنوان دوره:

 ........................... مکان برگزاری:........................................زمان برگزاری:....

لی
عم
س 

درو
ل 
عدّ
م

ی 
ظر

س ن
درو

ل 
عدّ
م

 

 

 نتایج
     

ف
ردی

 

 نام پدر و نام خانوادگی نام
 تاریخ تولد

 کد ملی
 سال ماه روز

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

  دوره رسینمدو نام خانوادگی و امضاء  نام 

   

   

 ناظر امضاءو  و نام خانوادگی نام سرپرست ضاءامو  و نام خانوادگی نام
 

 رئیس  امضاءو  و نام خانوادگی نام
 فدراسیون صعودهای ورزشی کمیته

 
 

  



 ی ورزشیوصعودها نوردیکوهفدراسیون  

 آموزشی  هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی

 

012 

 11 -ص 930شناسه  شمارة

 کارورز کاربرگ عملکرد داور
 .......................................شماره تماس ......................رجه................. د.....................................................نام و نام خانوادگی کارورز

 :تنظیم کاربرگتاریخ  :(صعودهای ورزشی صادر گردد کمیتهاین مجوز باید از سوی ) شماره مجوز حضور
 

 :شماره تماس :نام و نام خانوادگی رئیس هئیت داوری 
 :شماره تماس نام ونام خانوادگی ناظر:

 شماره تماس: دیر مسابقه:م
 محل برگزاری: عنوان مسابقه:
 شهرستان: استان:  تاریخ برگزاری:

نقطه نظرات رئیس هیئت 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................داوری:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 «کارنامه داور کارورز  »

 توضیحات (01تا  0امتیاز )  عنوان ردیف

   مسئولیت پذیری 0

   آمادگی جسمانی 2

   وضع ظاهری 3

   لوازم وتجهیزات شخصی  4

   مهارت علمی )قوانین و مقررات( 5

   و توجه حسن برخورد 6

   حفط و نگهداری تجهیزات 7

   سرعت عمل 8

   همکاری گروهی 9

   مهارت فنی )آشنایی به کامپیوتر( 01

   جمع کل

 گردد.می این فرم توسط رئیس هیئت داوری تکمیل* 

 

  نام ونام خانوادگی / امضاء ناظر                                    نام ونام خانوادگی / امضاء رئیس هئیت داوری



 ی ورزشیوصعودها نوردیکوهفدراسیون  

 آموزشی  هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی

 

013 

 11 -ص 939شناسه  شمارة

 ورزرکا کاربرگ عملکرد طراح
 .......................................شماره تماس ....................................... درجه.....................................................نام و نام خانوادگی کارورز

 :تنظیم کاربرگتاریخ  :(صعودهای ورزشی صادر گردد کمیتهاین مجوز باید از سوی ) شماره مجوز حضور

 

 :شماره تماس :سرطراحنام و نام خانوادگی 

 :شماره تماس ونام خانوادگی ناظر:نام 

 :شماره تماس مدیر مسابقه:

 تاریخ برگزاری: عنوان مسابقه:

 شهرستان: استان: تاریخ برگزاری: محل برگزاری: 

سر نقطه نظرات 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................:طراح

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 «کارورز  طراحکارنامه »

 توضیحات (01تا  0امتیاز )  عنوان ردیف

   مسئولیت پذیری 0

   سرطنابطراحی در  مهارت 2

   طراحی بلدرینگدر  مهارت 3

   بلدرینگ توانایی صعود 4

   سرطناب توانایی صعود 5

   شخصی گیره هایلوازم و  6

   همکاری گروهی 7

   جمع کل

 گردد.می کمیلت سر طراحاین فرم توسط * 

 

 نام ونام خانوادگی / امضاء ناظر                                    سر طراحنام ونام خانوادگی / امضاء 



 ی ورزشیوصعودها نوردیکوهفدراسیون  

 آموزشی  هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی

 

014 

 11 -ص 932شناسه  شمارة

 مشروطمربی  کاربرگ عملکرد
 .......................................شماره تماس ........................ درجه....................................................................نام و نام خانوادگی کارورز

 :تنظیم کاربرگتاریخ  :(صعودهای ورزشی صادر گردد کمیتهاین مجوز باید از سوی ) شماره مجوز حضور

 

 :شماره تماس :مدرس دورهنام و نام خانوادگی 

 :سشماره تما نام و نام خانوادگی سرپرست دوره:

 :شماره تماس نام ونام خانوادگی ناظر:

 استان: عنوان دوره: 

  شهرستان: تاریخ برگزاری: برگزاری دوره:  تاریخ

 نام منطقه طبیعی: سالن سنگ نوردی برگزاری دوره:

مدرس نقطه نظرات 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................:دوره

............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 «مربی مشروط کارنامه»

 توضیحات (01تا  0امتیاز )  عنوان ردیف

   انتقال مفاهیم 0

   آمادگی جسمانی 2

   رعایت نکات ایمنی 3

   آموزشی لوازم وتجهیزات 4

   مدیریت کالس 5

   مسئولیت پذیری 6

   مهارت در تدریس 7

   مهارت علمی 8

   مهارت فنی 9

   دهیمهارت در امتیاز  01

   جمع کل

 گردد.می تکمیل مربی دورهین فرم توسط *ا

 

 نام ونام خانوادگی / امضاء ناظر                                    مدرس دورهنام ونام خانوادگی / امضاء 



 ی ورزشیوصعودها نوردیکوهفدراسیون  

 آموزشی  هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی

 

015 

 11 -ص 933شناسه  شمارة

 کاربرگ عملکرد مربی کارورز
 .......................................شماره تماس ....................................... درجه.....................................................نام و نام خانوادگی کارورز

 :تنظیم کاربرگتاریخ  :(صعودهای ورزشی صادر گردد کمیتهاین مجوز باید از سوی ) شماره مجوز حضور

 

 :سشماره تما :مدرس دورهنام و نام خانوادگی 

 :شماره تماس نام و نام خانوادگی سرپرست دوره:

 :شماره تماس نام ونام خانوادگی ناظر:

 استان: عنوان دوره: 

  شهرستان: تاریخ برگزاری: برگزاری دوره:  تاریخ

 نام منطقه طبیعی: سالن سنگ نوردی برگزاری دوره:

مدرس نقطه نظرات 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................:دوره

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 «مربی کارورز کارنامه»

 توضیحات (01تا  0امتیاز )  عنوان ردیف

   انتقال مفاهیم 0

   آمادگی جسمانی 2

   رعایت نکات ایمنی 3

   آموزشی لوازم وتجهیزات 4

   مدیریت کالس 5

   مسئولیت پذیری 6

   یسمهارت در تدر 7

   مهارت علمی 8

   مهارت فنی 9

   مهارت در امتیاز دهی 01

   جمع کل

 گردد.می تکمیل مربی دورهین فرم توسط *ا

 

 نام ونام خانوادگی / امضاء ناظر                                    مدرس دورهنام ونام خانوادگی / امضاء 



 وصعودهای ورزشی نوردیکوهفدراسیون  

 آموزشی  هایشیوه نامه  کمیته صعودهای ورزشی

 

016 

 

 

 پایان
 

 خویش را به نشانی: توانند نظرهای تمامی عزیزان می

msfi.dabir@yahoo.com  وinfo@msfi.ir  

 صعودهای ورزشی ارسال نمایند. کمیته برای

نظرها و صعودهای ورزشی دست تمامی عزیزانی را که نقطه کمیته

ه، نامنظور ارتقای سطح دانش و اصالح این شیوهمنهادهای خود را به پیش

 فشارد.به گرمی می ،نمایندارسال می

 
 

 موفّق باشید
 0399 بهمن
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